


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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جـــــذور

اإن الرتاث اللغويَّ العربيَّ عمومًا، والنحويَّ على اخل�صو�ض، تراٌث غنيٌّ يف مواده 
وق�صاياه روايًة، غزيٌر يف م�صنفاِته ومذاهِبه درايًة. وهو املو�صوُع الذي �صَغَل اهتمام 
اإعجابًا  الغرب  ويف  وانت�صابًا،  اعتزازًا  ال�صرق  يف  طويٍل  تاريٍخ  عرب  والباحثنَي  العلماِء 
اأعماًل  ومتحي�صًا،  وتعليقًا،  تاأ�صي�صًا،  وهوؤلِء  اأولئَك  جهوُد  اأثمرْت  وقد  ا�صتغرابًا.  اأو 
حتليالتهم،  وعمَق  العربي،  اللغوي  الرتاث  علماء  معارِف  ات�صاَع  تعك�ض  ثرة  علميًة 
َة دلِئلهم على وجهات نظرهم �صبطًا واإِحكامًا، وفهمًا للمعطيات  وتنوَع تاأويالتهم وقوَّ

واإ�صدارًا لالأَحكاِم.

ب معنُي  ين�صُ فيه، ومل  النظر  ِر  َيْق�صُ اللغوي، ومل  الرتاث  البحُث يف  يتوقِف  ومل 
اأفكار علمائه، ومل َتْعَي اجتهاداُتهم بل كلُّ ذلك مايزال م�صتمرًا متجددًا فهمًا وتف�صريًا 
وتعلياًل وتاأوياًل، يفيُد مما ميكن اأن ُتقدمه علوم الل�صان من مناهَج يف التناوِل ومناذَج 

يف الو�صف والفهم والتف�صري.

والعدد الذي بني اأيدينا ي�صم جملة من الأبحاث م�صتلهمًة جذوَرها من الرتاث، 
الفهم  يف  حماولًة  تطبيقًا،  اأو  موؤلَّفًا،  اأو  ق�صية،  اأو  مفهومًا،  منها  واحد  كل  يتناول 
والتف�صري اأو التعليق، اأو اجتهادًا يف التنزيل والتطبيق، بدءًا من مناق�صة ق�صية »اجلملة 
والكالم يف الرتاث« و»الإعراب بني فاعلية العامل وت�صافر القرائن« و»النحو ودوره يف 
�صياغة نظرية الأدب« اإىل »موقف ابن جني من �صابقيه من خالل كتابه )املحت�صب(« 
التعبري  و»دللة  ال�صعري«،  الن�ض  على  والأ�صلوبية  الرتكيبية  »التطبيقات  بع�ض  اإىل 
الظاهر  مقت�صيات  عن  باملقال  و»العدول  القراآين«،  اخلطاب  فهم  يف  ودوره  املجازي 
العلمي  والبحث  العربية  »اللغة  اأهمية  اإبراز  اإىل  القراآين«،  البيان  من احلال يف �صوء 

اجلامعي يف الوطن العربي«.

الوحدة  الأول ل�صاحبه حممد خان من جامعة ب�صكرة باجلزائر  البحث  يتناول 
الرتاث«  يف  والكالم  »اجلملة  وهي  العربي  النحوي  الرتاث  يعتمدها  التي  الأ�صا�صية 

تقدمي
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جـــــذور

اأهم  فباعتباره  املعنى  اأما  والإ�صناد.  املعنى  معياري  على  بناء  املفهومني  بني  مميزًا 
اللغوي وقاعدته، ومن ثم  التوا�صلية. واجلملة هي وحدة الت�صال  عن�صر يف العملية 
اأنواعها  وت�صنيف  نظامها  عند  والوقوف  منها،  النطالق  اللغوي  الباحث  على  وجب 
اأ�صاليبها  وفهم  اأو معانيها،  األفاظها  تغيري يف  يطراأ عليها من  وما  وحتديد وظائفها، 
ه املتعددة.  التعبري الإن�صاين، واأغرا�صِ اإىل حاجات  التي ت�صتجيب يف تنوُّعها  املختلفة 
وامل�صند  امل�صند  بني  الأقوى  والروابَط  اجلملة،  يف  الأوَل  القيَد  فباعتبارِه  الإ�صناُد  اأما 

اإليه، وهما الركنان العمدة فيها ذْكرًا وحْذفًا، تخ�صي�صًا وحتديدًا وتقييدًا.

ويعالج املو�صوع الثاين للباحث املغربي عبدالنبي هماين م�صاألة من اأبرز م�صائل 
القرائن«  وت�صافر  العامل  فاعلية  بني  »الإعراب  م�صاألة  هي  العربي  النحوي  اخلطاب 
اُه بدياًل جديدًا يف البحث النحوي  مًا قراءًة يف راأي الدكتور متام ح�صان معتربًا اإيَّ ُمقدِّ
املعنى يف  تك�صُف عن  التي  القرائِن  ت�صافِر  بفكرِة  العامِل  فاعليِة  ا�صتبداِل  من خالل 
تف�صرييًة  باعتباره نظريًة  العامَل  وا  تبنَّ النحاُة قد  فاإذا كان  بالعامِل.  القوِل  غنًى عن 
للعالقات النحوية جاعلنَي منها اأ�صا�َض مفهوِم التعليِق، واإذا كان النظاُم النحويُّ يقوُم 
على العالقاِت بني امللفوظاِت امل�صتنبطِة من خالل الو�صف الإعرابي وت�صنيفاِت اأبوابِه 
بالعالمات  ُد  تتحدَّ ل  ح�صان  متام  عند  املعايَن  فاإنَّ  العامليِة،  النظريِة  اإىل  ا�صتنادًا 
�ُض العالمَة الإعرابيَة  وحَدها، بل مبجموعٍة من القرائِن التي تت�صافُر فيما بينها، وتعوِّ
، اأو ما ي�صميه بالعالقات  باعتبارها قرينًة واحدًة، حتقيقا لفهٍم عميٍق للتعليِق النحويِّ
ِديِة  ، ويف َمْق�صَ م يف التمييز بني املعنى احلقيقيِّ واملعنى املجازيِّ ال�صياقية التي تتحكَّ

الكالِم.

الأدب عند  النحو كمقيا�ض علمي يف �صياغة نظرية  الثالث »دور  البحث  ويعالج 
التقارَب  فيه   ُ يبنيِّ جيجل؛  جامعة  من  �صويط  عبدالعزيز  اجلزائري  للباحث  العرب« 
احلا�صَل بني النحِو والنقِد، وَيعَترِبُ كلَّ واحٍد مقيا�صًا ُيقا�ُض به الكالُم اأو الأدُب. َي�ْصرِتُك 
النحُو يف العملية النقدية، ومن دونه ُت�صِبح العمليُة النقديُة غرَي ذات جدوى. ويرتبط 
. وهكذا  كان النحُو على  ناِت الن�ضِّ الأدبيِّ النحو بالبالغة باعتبارها من �صميم ُمكوِّ
ِلُلَغِة  متثال  واأو�صّع  قيمة  اأقلَّ  بدرجة  خادمًا  كان  مثلما  الفنيِّ  للن�ضِّ  خاِدمًا  واِم  الدَّ
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جـــــذور

والنحُو  َرديِئه،  من  الكالم  ِد  جيِّ ملعرفة  �صابٌط  فالنقُد  العربي.  عند  العادي  التوا�صل 
ة القوِل وا�صتقامتِه من اعوجاِجِه وِعلَِّتِه اأو ف�صاِدِه. وي�صري يف خامتة  مقيا�ٌض ملعرفة �صحَّ
اللغويِّ  الدر�ض  العالقِة يف  ِبا�صتمراريِة هذه  ية  الَفنِّ ْوِقية  بالذَّ ِة  الِعْلِميَّ اِد  احتِّ اإىل  َبْحِثِه 

احلديِث من خالل العناية مب�صتويات حتليل اخلطاب.

وياأتي البحث الرابع عبارة عن »درا�صة حتليلية نقدية تقوميية ملوقف ابن جني 
من علماء العربية ال�صابقني من خالل كتابه املحت�صب« يعر�صها الباحث اإبراهيم عبد 
اهلل اأحمد الزين من جامعة اأم درمان بال�صودان. وقد دارت الدرا�صُة، كما هو وا�صح 
من العنوان، حول مواقف ابن جني من �صابقيه، حتلياًل ونقدًا يف �صوء �صواهد النحو 
عند  اأو  الب�صريني  عند  �صواء  اختاره،  فيما  عليه،  وما  له  علمائه مبا  واآراء  وقواعده، 

الكوفيني.

واأُْدِرَج �صمن هذا العدد بحثان تطبيقيان الأوُل منهما بعنوان »من البناء الباطن  
اإىل البناء الظاهر للجملة الرتكيبية يف �صعر عي�صى بن علي جرابا« للباحث ال�صوداين 
الغنام من جامعة امللك  اإلهام بنت عبد العزيز  للباحثة  بكري حممد احلاج، والثاين 
في�صل بال�صعودية حتت عنوان »الظواهر وال�صمات الأ�صلوبية يف �صعر عبداهلل بن علي 

اخل�صري من خالل ديوانه هذا قدري«.

يهتم البحث الأوُل بالوقوِف على ما يطراأ على اأبنية اجلملة الرتكيبية يف  طرفْيها 
من تغيريات حتويلية، عند حَتوُِّل اأبنيتها الباطنة اإىل اأبنية ظاهرة، بو�صاطة القواعد 
التحويلية؛ وعلى الربط بني �صياق العنا�صر الإ�صارية ال�صوتية وال�صرفية يف التحليل 
اأمناط اجلملة  َطلع بها  التي ت�صْ َحْمِل املعاين  ُتوؤديه من دوٍر يف  الل�صاين والك�صف عمَّ 
علي  بن  عي�صى  �صعِر  مْت  على  اجلملِة  لأبنيِة  الرتكيبيُّ  التطبيُق  واْن�صبَّ  الرتكيبية. 

جرابا والذي بلغ ثمانني ق�صيدة.

علي  بن  عبداهلل  �صعر  يف  الأ�صلوبيِة  مات  وال�صِّ الظواهر  بدرا�صة  الثاين  ويعنى 
، والتناق�ُض،  ُف، والت�صادُّ اخل�صري، من حيُث اللغُة ال�صعريُة امل�صتعملُة، واملعجم املَُوظَّ
ي. �صِ ، والأ�صلوُب احلوار ي، والأ�صلوُب الَق�صَ والأ�صاليُب الإن�صائيُة، والتكراُر، والتنا�ضُّ
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كما ا�صتمل العدد على بحثني متعلقني بالبيان القراآين وخطابه. يتناول الباحث 
اأحمد عرابي من جامعة تيارت باجلزائر، يف الأول منهما، درا�صة دور »دللة التعبري 
املجازي يف فهم اخلطاب القراآين«، ذلك اأن البحث اللغوي مبناه على النظر يف معاين 
تاأويِل  اأو املجاِز بناًء على  َحْمِلها على احلقيقِة  الآيات القراآنية، وما يت�صل بذلك من 
ال�صياِق  نظريِة  عن  احلديِث  اإىل  الباحَث  قاد  ما  وهو  ظاهره.  على  اأْخِذِه  اأو  اللَّْفِظ 

وعالقتها باملجاز تف�صريا للتعبرِي املجازي بني ظاهر اللفظ ومق�صدية الكالم.
واخت�ض الثاين مبعاجلة م�صاألة »العدول باملقال عن مقت�صيات الظاهر من احلال 
يف �صوء البيان القراآين: درا�صة يف منطيته ومقا�صده« للباحث اجلزائري عبداخلالق 
اأ�صاليَب العدوِل عن ُمْقت�صى الظاهِر وم�صتوياِته  ع  َتَتبَّ ر�صيد من جامعة وهران، حيث 
على اأ�صا�ِض اأن الأ�صَل يف التوا�صل اللغوي هو �َصْوُق الكالم وفق ما يقت�صيه الظاهُر من 
اأ�صلوبيٍّ َيْحمُل  احلال، واأن الإِْتياَن به على ِخالِف الظاهر هو اإجراٌء ُعُدويِلٌّ ذو طابع 

اأبعادًا جمالية ومقا�صَد دللية جتل على الو�صف يف اأحيان كثرية. 
ويك�صف البحث التا�صُع والأخرُي عن واقع اللغة العربية يف البحث العلمي اجلامعي 
بالوطن العربي لالأ�صتاذ بلقا�صم اليوبي من جامعة امللك عبدالعزيز حيث تناول فيه 
دوَر اللغة العربية واأهميَتها يف الإنتاِج العلميِّ والبحِث املعريفِّ اجلامعي، ُموؤكدًا على اأنَّ 
تاريَخ اللغِة العربية َغِنيٌّ بالإِْنتاِج العلميِّ حيُث مل تكن اأداًة للعلوِم اللغويِة فح�صب، بل 
فاُتهم �صاهدة. وقد  نَّ اأَْنَتَج بها علماٌء كباٌر يف تخ�ص�صاٍت عدة، ولتزاُل ُموؤلفاُتهم وُم�صَ
عالَج الباحُث هذا الواقَع من خالل اأربعة جوانب تهم الد�صاترَي العربيَة ومدى احرتاِم 
 ، الدوِل العربية العمَل مُبْقَت�صاها، والإعالَم العربيَّ واأثَره يف تطويِر ال�صتعماِل اللغويِّ
والتعليَم والتكويَن ودورهما يف ح�صوِل امَلَلَكِة اللغويِة لدى املتعلمني والدار�صني، والبحَث 
انت�صاِر  والإبداَع والبتكاَر وقوَة نتائجِه يف التمكني للم�صطلح العلمي العربي، وتي�صرِي 
العلِم واملعرفة بني الباحثني والدار�صني يف الوطن العربي. ودعا يف خامتته اإىل اإحداِث 
ُن للغة العربية يف جمالِت البحث والإبداع والبتكار مما  م�صروٍع ُلغويٍّ ِعْلميٍّ َعَربيٍّ ُيَوطِّ
ليني للعلم واملعرفِة ملا لهم من اأثر بالغ يف  ٍة اأَ�صْ يعود بنتائج مهمة يف مقدمتها اإنتاُج اأَِئمَّ

قوة الأمة ورفاهها وازدهارها.

رئيـ�س التحـريـر 
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اجلمـــلة والكــــالم

»بحث يف الرتاث«

حممد خان)*(

اللغــة اأ�صــوات:
ميـالده،  منـذ  الإن�سـان  رفيـق  وال�سوت  منتظمـة،  اأ�سـوات  اللغة 
 ، ا�ستهّل �سارخًا(  )اإذا  المولوَد  الفقهاُء  به  وّرث  لـذلك  ودليــل وجوده، 
فالأ�سوات المنتظمـة ي�ستعملها النـا�ض بغـر�ض التـوا�سل، والتفاهم وفـق 
نظـام عـرفي، متـوا�سع عليـه بيـن اأبناء الجماعة اللغوية، ومـا من لغة اإل 
ولهـا نظام ثـابـت اإلى حد ما، ل يتغير اإل بقدر ي�سير، يلتــزمـه المتكلم 
بينـها ربطًا محكمًا تفر�سه  واألفاظهـا وتراكيبها، فـيربط  اأ�سواتهـا  فـي 
قوانينها العامة،  فاإذا اختّل هـذا النظـام لم يحقق الكالم غـر�سه فـي 
مـن  ومـا  الجماعة)1(  بيـن  التفـاهم  حبل  وانقطع  والتوا�سل،  التبليغ 
متكـلم اإل وجب عليـه اأن يلتزم نظام لغتـه في خطابـه داخل بيئته، لأن 
النظام النحـوي ل يظهر اإل في كـالم الفرد الذي ُجِبل على تلقيه وتمثلـه، 
غير اأنه ل يـقدر عـلى تغييره، فهو نظـام تجـريـدي فوق كـل فرد، و�سـابق 

لوجوده، فما ين�سب اإل للجماعـة الـذين يتـوارثـونـه جياًل بعد جيل.

)*(  عميد كلية اآلداب واللغات - جامعة بسكرة، الجزائر.
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لبعد  خـا�سع  وكــالمه  والـــــزمــان،  المكان  فـي  موجـود  والإنــ�ــســان 
الـزمن، ومتنزل فيــه والمتكلـم ل ي�ستطيع اأن ينطـق ب�سوتيـن معـًا فــي 
اآن واحد، ولهـذا كــان كـالمه عبـارة عـــن اأ�سوات متتـابعة  تـ�سدر عنه 
مت�سل�سلـة وفــق النظام اللغـوي، مكونـة ر�سالة تبليغيـة، كــانت قـــد تكـونت 
فــي ذهــن المتكلـم، فاأر�سلها جهازه النطقي اأمـواجا �سـوتيـة لت�ســل اإلــى 

ذهـن المخـاطب، فيح�سـل بهـا الت�ســال والتفاهم)2(.
ليكــّون  الأ�سـوات  مــن  بغيره  يّتحـد  لفظـية  وحدة  اأ�سغـر  وال�سوت 
الكلمـة، والكلمـة تاأتــِلف مـع غيـرها من الكلمـات لتكـّون الجمـلة الم�ستقلة 
بم�سمون اإبالغـي، ول يكون ذلك التحاد اأو ذاك الت�سـام اإل وفق نظام 

اللغـة .                                      
هـــذه  حلقات  اإحدى  والجمـلة  الأ�سوات،  مـــن  �سل�سلـة  الكـالم  اإن 
ال�سل�سلة التي تتميـز ببنيتها، وبمعنـاهـا، فيكتفي بهـا المتكـلم فـــي اإر�سال 
لـذا  المعنى؛  ذلك  فهـم  فــي  ال�سامع  بهــا  ويكتـفـي  اأراده،  الذي  المعنى 

كـان المعنى اأهـم عن�سـر في التـوا�سـل.
ولما كانت الجملة هي وحدة التـ�سال اللغـوي وقـاعدتـه، وجب اأن 
اأنواعها،  وي�سنف  نظامها،  عـند  فيقف  اللغوي،  الباحث  منها  ينطلق 
ويحـدد وظائفـها، وما يطـراأ عليهـا مـن تغير فــي األفاظها، اأو معانيهـا، 
م�سيرًا اإلــى اأ�ساليبها المخـتلفـة الـتـي ت�ستجيب فــي تنوعهـا اإلـى حاجات 
»اإن  واأغـرا�سـه المتعددة. يقول مهــدي المخزومـي:  التعبـير الإن�سـاني، 
ظـروف  مـن   لهـا  يعـر�ض  ومـا  الجملة،  هــو  النحـوي  الـدر�ض  مــــو�سـوع 
قوليــة، وما يعر�ض لأجــزائهـا  في اأثــناء ال�ستعـمال، وفـي ثنايا التاألـيف 
مــن عــوار�ض. فقــد تقع الجـملة فــي �سياق نفي اأو ا�ستفهـام اأو تـوكيـد، 
ومن  وتاأخـير،  تقـديم  مـن  مختلفة  عـوار�ض  لأجـزائهـا  يعـر�ض  وقـد 
ذكر  وحـذف، ومن اإ�سمـار واإظـهار، ومـن مــعان اإعـرابيـــة كـالفـاعلـيـة 

والمفعولية. فكــل هـذا يقع في حدود الدر�ض النحـوي وفي دائرته«)3(.
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وقــد اهتم النحـاة القدماء باأجزائهــا المـكـونـة لهـــا دونما اهتمـام 
اإذا  عندهـم،  ُذكــرت  وما  النحوي،  الدر�ض  محـور  باعتبارها  بهـا  كبير 
ذكرت، اإل بقيا�سها على المـفرد، مثــل جملة الخـبـر اأو النعـت اأو الحال، 
وا�ستــراطهم فيـــها الخبريــة، ل الإنـ�سائيـــة. وكان لبن ه�سـام الأن�ساري 
في القرن الثامن الهجري فــ�سل ال�سبـق في جمع مـا تفرق منـها وتبـويبها 

وت�سنيفها، م�سيرًا اإلـــى بع�ض وظائفها في بع�ض مـوؤلفاتـه.
فعـزفـوا  فيها،  الإ�سناد  عالقـة  يتجاوز  ل  للجملـة  نحاتنا  ونظُر 
لأن  المعانـي؛  علماء  اخت�سا�ض  من  ذلك  اأن  زاعمين  اأ�ساليبها،  عــن 
الأ�سلوب من عـوار�سهـا، ول يغـيـر عالقة الإ�سناد فيها، ول تر�سد اآراوؤهم 
اأن يتحـدث  الدار�ض  اأراد  واإذا  اأ�ساليبهـا)4(.  اأ�سلـوب من  اإلى  المتفـرقـة 
عـن اأ�سلـوب النفي اأو الـتوكيد... كـان لزامًا عليـه اأن يدر�ض معظـم اأبواب 
الـنحو الـعربي، فيجمع مـا تفرق منهـا، كما ي�ستـعين بـاآراء علـماء المعاني 

ليحدد دللـة ما يدر�ض. 
في  وتقديرها  مكـانها  لهـا  العـرب  البـالغيـين  »جهــود  اأن  ذلــك 
درا�سة الجملة العـربية، وهي المكمـل الطبيعي لجـهود النحاة في هـذا 
والم�سمون،  ال�سكـل  بيـن  يجمـع  منهجي  اإجـــراء  وهــذا  الميدان«)5(. 
يقول:  اإذ  471هـ(،  )ت  الجرجاني  ــاآراء  ب المجال  هذا  في  وي�سـتر�سد 
»واعلم اأن  لي�ض النظـــم اإل اأن ت�سع كالمـك الـو�سع الـذي يقت�سيـه علـم 
نهجــت،  الــتـي  منـاهجه  وتعرف  واأ�سولـه،  قوانينه   علـى  وتعمـل  النحو، 
فـال تزيغ عنــهـا، وتحفـظ الر�سوم التــي ر�سمــت لك، فال  تخـــل بـ�سيء 
منها«)6(. ولكـن النحــاة رغبـــوا عن نظـريــة الجـرجاني اعتقادًا منهــــم 
اأن ذلك لي�ض من اخت�سـا�سهم، فكـانت نظــريـة النظم اأو تـاألـيف الجـملـة 
مــن اخـت�سـا�ض البـالغيـين. وربما ُيعزى هذا الهتمام باأجزاء الجملة، 
وراء  كانـت  التي  العربـي  النحـو  ن�ساأة  عوامل  اإلى  واإعرابها  بالكلمـة  اأي 

توجيهـه هذه الوجهة ) اأي النحـو التحليلي(.
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وقد ُعني مــوؤ�س�سو النحو العـربي باإ�سالح »اللحن« الـذي بـداأ يف�سو 
العرب  امتـزج  بعـدما  وذلـك  النا�سئ،  الإ�سالمي  العربـي  المجتمع  في 
�سبــط  جهودهـم  بكل  فحاولوا  اهلل،  ديــن  في  الداخلين  من  بغـيرهم 
قـــواعد الإعراب، وتحديد كل التغييـرات الــتي تحدث للكـلمــة مخافة اأن 
يتغيـر القراآن الكريم في تالوته، اأو في معـانيه، والقراآن مبعث عـّزهـم، 
وم�سدر دينهـم، واأ�سا�ض ح�سارتهـم. وكـان مو�سوع درا�ساهم المفردات، 
ومـا يعـتريها مـن تغيير في حركاتها من حـيث البنية والإعراب، وذلك 
بح�سب الوظائف التـي تـــوؤديها، فاأ�سبعوها تحـلياًل وتعـلياًل تـجـاوز واقع 
اللغـة في بعــ�ض الحالت، منطلـقين مــن  نظريـة العامل التي اعتمدوها 
ينبغي  �سارمة  قوانـين  وو�سعوا  كالمهم،  في  العرب  منهج  ل�ستنباط 
الف�ساحة  في  منهم  لي�ض  ممن  بالعرب  يلحق  اأن  اأراد  من  يتمثلها  اأن 

والبيان)7(.
وتعليـمي  ديني  دافع  ذات  �ساقة  مهمة  »اللحن«  مقاومة  كانت  واإذا 
علماء  من  لالأوائل  ت�سفع  فاإنها  الأمــة،  وحــدة  على  للحفاظ  وح�ساري 
القرون الأولى، الذين و�سعوا هذا العلم، واأ�س�سوه على منهج يتالءم مع 
طبيعة اللغة العربيـة، اإذ هي لغة معربة، ودور الإعراب فيهـا ل ُينكر في 
الإبـانة عــن المعاني. اأما المتاأخرون فتق�سـيرهم ل يعلل اإل بتقليدهم 
لل�سابقين، فقد كـانـوا يتناقلون �سواهد النحو الواحد تلو الآخر، ويختلـفون 
فــي تخريـج بع�سها اختالفًا بينًا، اإن هي خالفت القواعد الـتـي قـعدها 
اأدل علـى  الرواد، واأخـ�سـعوا لهـا كـل ما يقال، وخطاأوا من خالفها، ول 
اأبي  بـن  عبداهلل  )مثاًل  ال�سعراء  مع  الم�سهورة  ق�س�سهم  مـن  ذلـك 
اإ�سحاق الح�سرمي مع الفرزدق ال�ساعر(، واأكاد اأقـول: اإن النحو العـربي 
وربما  والمحتـمـل،  والقبيح،  والم�ستقيم  والممنوع،  الجائز،  فيه  اأنحاء، 
القراآن،  لغة  لغــوية عديـدة:  م�ستويات  بين  قد جمع  اأنه  اإلى  ذلـك  يعود 
ولغة ال�سعـر، ولغـة النـثر. ولكـل ق�سـم منها نظامه واأ�سلوبه في التركيب 

وال�ستعمال والدللة. 
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الجملـــــــة و الكـــــالم:
الجملـة م�سطلح نحوي ظهر متاأخرًا في موؤلفات النحاة، اإذا قــارناه 
الكالم  بديـاًل عنها م�سطلح  اأمـا مفهــومها فكان  اأخرى،  بم�سطلحات 
الذي �ساع فــي جميع الع�سور. فـقد �سمـاه �سيبويه )ت 180هـ(: »الكـالم 
الجمـلة  ي�ستعمل  لم  النحاة  اإمام  كان  واإذا  ال�سكوت«)8(  عنه  الم�ستغني 
بمفهومها النحوي ، فــقد ظلت حا�سرة فــي اأمثلة الكتاب، اإذ يقول: »األ 
وكان كالمًا م�ستقيمًا كما  ال�سكوت،  فيـها عبداهلل حـ�سن  لو قلت:  تـرى 
ح�سن، وا�ستغنى فـــي قولك: هذا عبداهلل«)9( يبين  �ساحب الكتاب اأن 
الكـالم الم�ستغـني يح�سـن اأن ي�سكت المتكـلـم عــن نهايته، لأنه م�ستـقـل 
مبنى، ومكتف معنى، األ يكون لفـظ )الكالم( كافيًا للدللة على مفهـوم 
الجملة المفيدة. وكان المـبرد )ت 285هـ( اأول نحوي تحدث عن الجـملة 
من   ونلمح  القول«)10(  بعد  الجملة  »تحكى  فقــال:  كـتابـه  في  ب�سراحة 
تحكى  »اإنها  �سيبويـه  بقول  وازناه  اإذا  الكالم،  ترادف  اأنها  القـول  هــذا 
بعـد القول ما كان كالمًا، ل قوًل، نحـو قولك: زيد مـطلق ، لأنه يح�سـن اأن 
نقول: زيـد منطلق«)11(. ذاك  اأنك تحكي بعد القول ما كان كالمًا عند 
�سيبويه، وتـحكي مـا كان جملة عند المبرد، ومن هنا كان الـترادف بـين 
الجملة و الكالم عند اوائل النحاة. واإن لـم يكن من اأقوالهم ال�سريحة، 
بــاأنها  الجملـة  مفهوم  المبرد  ويــو�سح  حديثهم.  من  ي�ستنتج  مما  فهو 
تركيب من عن�سرين، تتميز عن غيرها في الإفـهام، وذلك في عمليــة 
المقاي�سة التـي يجريـها بين )الفعل والفاعل( و)المبتداأ والخبر(، يقول: 
»واإنما كـان الـفاعـل رفـعًا، لأنـه هـو والفعـل جملة يـح�سن عليها ال�سكوت، 
البتداء  بمنزلة  والفاعل  فــالفعـل  للمخاطـب.  الفـائـدة  بهـا  وتـجب 
زيد)12(. من  القائم  قولك:  بمنزلة  فهو  زيـد،  قام  قـلت:  فاإذا  والخبر، 
قولـه هـذا ن�ستنتج اأن الجملـة الفعليـة تقابل الجمـلـة ال�سـمـية. وما عرف 
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ال�سكوت  اعتبار  بذلك  ونق�سـد  الكالم،  به  يعرف  ما  بمـثل  اإل  الجملة 
حدًا فا�ساًل ي�سير اإلــى النقطـاع النحوي بينهما، واأنهـا غير متعلقة بمـا 
�سبـق بالخبريه اأو بالتبعية اأو بالحالية... ذلك ما نالحظه فـي قول ابـن 
ال�سراج )ت 316هـ( :»فال�سم الــذي يـرتفع باأنه فـاعـل هو والفـعـل جمـلة 
ي�ستغني علــيها ال�سكوت، وتمت بــها الـفائدة للمخاطب«)13(. ثم ي�سيف: 
اأنك  األ ترى  »ومـا يقوم مقام الفـعل والفاعـل بمنزلـة البتداء والخبر، 
اإذا قلت: قام زيـد، فهـو بمنزلـة قولك: القائم زيد«)14(. األ تراه ينقـل 

بوفاء واأمانة راأي اأ�ستاذه المبرد؟!   
ُت�ســبق  وهي  وا�سمية،  فعليـة  نـوعان:  الجملة   اأن  ذلك  وتلخيـ�ض 
ب�ســكوت ، وتـُـختم ب�سكــوت. وذلك مـا عـرف بالوقف في عـلم القراءات. 
ورمزه )م( عنـد الم�سـارقـة، و)�ض( عند المغاربـة ، وهو اأول كلمــة )�سه. 
كقوله تعالــى {اإنما ي�صتجيب الـــذين ي�صمعون والــموتى يبعــثهم اهلل} 
اأما عالمــة ال�سكت عند المحد ثين فهي )#(  بعد نهايـــة   .)36 )الأنعام 

كل جملة.
عند  وظـهر  النحوية،  الموؤلفات  فـي  »الـكالم«  م�سطـلح  �سـاع  لقد 
وتـوا�سـل ح�سـوره  المتاأخريـن،  النحاة، وعليه تمحورت درا�سات  اأوائــل 
فـــي  فـاتفقوا  الع�سور،  تعاقب  على  الـنحوي  بالـدر�ض  الم�ستغلين  لدى 
الجملة.  وبــين  بينه  التـ�سوية  فـي  واختلفوا  القول،  وبين  بينـه  التـــفريق 
يـقول ابن جنـي )ت 392هـ( »اأما الكالم فكل لفظ م�ستقل بنف�سه، مـفيد 
وقـام  اأخــوك،  زيـد  نحو  الجمل،  النحويون  ي�سميه  الــذي  وهو   ، لمعـناه 
تامًا  الل�سان   به  مــذل  لـفظ  كـل  اأنـه  فاأ�سله  القول  واأما   )....( محمد 
كـان اأو ناقـ�سًا«)15(. ويوا�سل �سـاحب الخ�سائ�ض حـديثـه عـن الجملة 
الـكالم  �سبق ذكره في حكاية  الــذي  �سيبويه  بن�ض  وي�ست�سهد  والكالم، 
)اأو الجملة( بـعد القول، وي�ستاأنف قـوله: »الكالم هــو الجـمــل الم�ستقاة 
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بــاأنف�سهــا الغانــيـة عـــن غيــرهــا )....( فعلى هذا يكون قولنا : قام زيد 
كالمًا، فــــاإن قلـت �سارطـًا: اإن قام زيـد، فـزدت عليه »اإن« رجع بــالزيــادة 
اإلى النق�سان، ف�سار قـوًل، ل كالمًا، األ تراه نـاق�سًا، ومنتظرًا للتمام 
بـجواب الــ�سرط«)16(. ومنتــهى راأيــــه اأن الجملة تركيب اإ�سنادي يتكون 
من كلمتين فاأكثر  فاإن اأفــاد كـان كــالمًا، واإن لم يفد فهو قول »فالكالم 
اإذا اإنما هو جن�ض للجمل التواأم: مفردها، ومثناها، ومجـموعها  كـما اأن 
القومة  فنظير  ومجموعها،  ومثناها،  مفردها،  للقومات:  جن�ض  القـيام 

الواحدة مــن القيام، الجملة الواحدة من الكالم، وهذا جلي«)17(.  
ا�سم   من  اأو  ا�سمين،  من  اإل  يكون  ل  الكالم  اأن  على  النحاة  يتفق 
فهي  الجملة،  هي  وكذلك  الإ�سناد)18(،  عالقـة  بينهما  تربط  وفعل، 
في  الخــتــالف  ولكن  هــذا،  في  خــالف  ل  لــه،  مماثـل  اإ�سنادي  تركيب 
الجملة  في  �سرطًا  ولي�ست  الكالم،  في  �سرط  هي  التي  الفائدة  تمام 
الزمخ�سري  قول  من  يظهر  وما  ال�سلة....(  وجملة  ال�سرط،  )كجملة 
من  المركب  هو  »الكالم  مترادفان:  والكالم  الجملة  »اأن  538هـ(:  )ت 
كلمتين اأ�سندت اإحداهما اإلى الأخرى، وهذا ل يتاأتـى اإل في ا�سمين، اأو 
فعل وا�سم، وي�سمى الجملة«)19(. فال يفرق �ساحب المف�سل بيـن الجملة 
والكـالم، و�سروطـها هي �سروطه في المبنى، والمعنى، وي�سرح ابن يعي�ض 
به  ينعقد  الذي  التركيب  اإلى  اإ�سارة  »وهذا  القول:  هذا  ظ643هـ(  )ت 
الكالم، ويح�سل منه الفائدة، فـاإن ذلك ل يح�سل اإل مـن ا�سـمين، نحو 
يكـون  فقد  عـنه،  يكـون مخبرًا  كما  ال�سم  لأن  اإلهنا؛  واهلُل  اأخوك،  زيـٌد 
خبرًا. اأو من فعل وا�سم، نحو: قام زيد، وانطلق بكر، فيكون الفعل خبر، 
وال�سم المخبر عنه، ول يتاأتى ذلك مـن فعـلين؛ لأن الفعــل نف�سه خبر، 
اإلــى محدث عنـه. ول يتاأتى مــن فعل وحرف، ول  ول يفيد حتى ت�سنده 
كالجزء  فهو  والفعل،  ال�سم  في  لمعنى  جاء  الحرف  لأن  وا�سم؛  حرف 
مع  الحرف  يفد  ولم  كالمًا،  غـيـره  مــع  ينعقد  ل  ال�سيء  وجزء  منهما، 
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ال�سم اإل في مـوطن واحد، وهو النداء خا�سة، وذلك لنيابة الحرف فيه 
عـن الفـعل، ولذلك �ساغت فيه الإمـالة)20(. ولكن ابـن يعي�ض يعـدل عن 
اأن الكالم عبـارة  ابــن جـني، ويرى  مـذهب �ساحب المتن، وينـهج نهج 
عــن الجمل المفـيدة، وهو جنـ�ض لها، فــكل واحــدة من الجمل الفعليــة 
للمفردات،  الكلمة جن�ض  اأن  اإطـالقه، كما  ، ي�سدق علـى  نوع  وال�سمية 

فهــذه عالقــة النوع بالجن�ض، وعالقة الجزء بالكل.
الـديــن  ر�سي  عنــد  والكالم  الجملـة  بين  التحديد  بع�ض  ونلتم�ض 
ال�سترابـاذي )ت 686هـ( في قـولـه: »والـفرق بيــن الجـملــة والكالم اأن 
لذاتها،  مق�سـودة  كـانت  �ســواء  الأ�سـلــي  الإ�سنــاد  ت�سمـــن  ما  الجملــة 
اأَْو ل ، كالجملـة التــي هـي خــبر المبـتداأ ، و�سائر مـا ذكـر مــن الجمـل، 
فيـخــرج المـ�ســـدر واأ�سماء الفاعل والمفعول وال�سفة الم�سبهة والظرف 
وكـــان  الأ�ســلي،  الإ�سـناد  ت�سمن  مـا  والكالم  اإليــه.  اأ�سندت  مــا  مــع 

مق�سودًا لـذاته، فكل كالم جملة، ول ينعــك�ض)21(.
فكـاأن الإ�سناد الأ�سلي هـــو الجامع بينهـمـا، وكــاأن الإ�سناد الفرعي 
فـــي  نحوية  وظـيـفة  تــوؤدي  التي  الجملـة  اأن  بمعنى  بينهما،  الفارق  هـو 
تركيب اأكبـر لي�ست كالمًا، فهـذه وجهـــة يتـولها ابـن ه�سام الأن�ساري 
)ت 761هـ( اإذ يقول: »والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، مثل »قام زيد« 
والمبتداأ وخبره، مـثل »زيـد قائم«. وما كان بمنزلة اأحدهما )....( وبهذا 
 ،)....( الــنا�ض  مـن  كثيـر  يتوهمه  كما  مترادفين،  لي�سا  اأنهما  يظهر 
وال�سواب اأنها اأعــم منه، اإذ �سرطـــه الإفادة بخالفهـا، ولهذا ت�سـمعهم  
يقـولـون: جملـة ال�سرط،  جملة الجواب، جملـة ال�سلـة، وكـل ذلك لي�ض 
مفيـدًا، فلي�ض بكالم«)22(. قال ال�سيوطـي )ت 911هـ(: والكالم ل يتاأتـى 
حـرفين،  ول  فعلين،  مـن  يتاأتى  ول  وفعل،  ا�سم  من  اأو  ا�سمين،  مــن  اإل 
بالإ�سناد،   تح�سل  اإنما  الإفــادة  ؛لأن  واحدة  كلمـة  ول  وحرف،  ولا�سم 

وهـو لبـد له مـــن طـرفين م�سند وم�سند اإليه«)23(.
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وما يجدر ذكره فـي هذا ال�ساأن اأن جملة ال�سرط كانت جملة م�ستقلة 
وظيفــــة  وتلك  معناها،  علقت  ال�سرط  اأداة  عليهـا  دخلت  فـلما  بنف�سها، 
واحــدة   جملة  منهما  لتكـون  اأخـــــرى،  بجملــة  وربطتها  ال�سرط،  اأدوات 
تت�ســمن فكـرة واحــدة. ذلك اأن كــل كالم مفـيد م�ستقل عـــن غيـره، قــــائـم 
بنفـ�سه، قـد يتحـول اإلى كـالم غيــر مفيد محتـاج اإلـى غيـره، ويح�سـل هــذا 
ب�سبب المعاني التـي تـوجبها بعـ�ض الأدوات التي تـوؤدي دور التحويل. وقد 
اإلى ناظر الجيـــ�ض)24( ون�سه: »واأمـا  راأيـًا طريفًا ين�سب  ال�سيوطــي  ذكر 
اإطــالق الجملة علــى ما ذكـر من الــواقعة �سرطـًا اأو جوابًا اأو �سلة، فاإطالق 
مجازي؛ لأن كال منها كان جملة قبل، فـاأطلقت الجملة عليـه بـاعتبار مـا 
كـان كاإطــالق اليـتامى على البالغـين نظرًا اإلـى اأنهــم كانوا كـذلك«)25(. 
وهـو ي�سير اإلى معــنى قـولـه تعالى {وابتـلوا اليتامى حتى اإذا بلـغوا النـكاَح 

فـاإن اآن�صتـم منـهم ُر�صدا فادفعـوا اإليهــم اأمـــوالهـم...} )الن�ساء 6(.
الموقــف  في  دللــيــًا  المترابطـة  الـجمل  مــن  �سل�سلة  الكالم  اإن 
تــام  معنى  عــن  تعبر  التي  ووحدته  اأجزائه،  اأحد  والجملة  الجتماعي، 
قائم بنف�سه غيـر محـتـاج اإلــى غيره، هذا �سرط معناها، و�سـرط مبناها 
فتـكون  اأفقـيًا،  تطول  وقد  عنـا�سرها،  بــين  يـربـط  اإ�سنادًا  تت�سمــن  اأن 
مركبة(  )جملة  عدة  اإ�سنادات  اأو  ب�سيطة(  )جملة  واحـد  اإ�سنـاد  ذات 
تبيحه  الذي  النظام  وبحـ�سب  المتكلـم،  يـريــده  الـذي  المعنى  بح�سب 

قوانين اللغة.
الجملة قاعدة الكالم، ووحدة الإبالغ الأولى بين النا�ض، ي�سبطها 
قانون عرفي، متوا�سع علـيه بين اأبناء الجـماعة اللغوية، يتوارثـونه جـياًل 
بـعد جـيل، ول يحيدون عـنه اإل بـمـقـدار يـ�سير، واإذا اختـل هـذا النظـام 

ل يوؤدي الكالم غر�سه في التوا�سل والتفاهم.
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روؤاهم  وتعددت  وتركيبًا،  مفهومًا  الجملة  في  النحاة  اختلف  وقد 
اإليها قد يمًا وحديثًا، فتجاوز تعريفها المائة حد، فكاأّن تحديدها �سار 
منطلقاته  بح�سب  باحث  كل  ويحّدده  درا�سة،  كل  في  يتغير  اإجرائيًا، 

واأهدافه.

 بنيتهـا اأو نظامها:
في التـراث النحوي قـيدهـا الأول الإ�سناد، وهـو اأقوى الروابط  بين 
الم�سند اإليه والم�سند »و هما مال يغنى واحد منهما عن الآخر، ول يجد 
المتكلم منه بدًا. و هو قولك: عبداهلل اأخوك، وهذا اأخوك، ومثل ذلك: 
يذهب عبداهلل، فالبد للفعل من ال�سم، كما لم يكن لال�سم بد من الآخر 
في البتداء«)26(. فالكلم في العربية ثالث: ا�سم و فعل و حرف، وللتعليق 
فيما بينها طرق معلو مة، وال�سم ياأتلف مع ال�سم، اأو مع الفعل، والحرف 
ل ياأتلف مع اأحدهما، فلما جاء في النداء مثاًل، تاأّولوه لأن الم�سند اإليه 
محكوم عليه، اأو مخبر عنه، والم�سند محكوم به، اأو مخبر به. والمعنى 
الذي  ينتج من ت�سام الكلمتين بع�سهما اإلى بع�ض، هو معنى جديد، لم 
يكن موجودًا فـي اأي جـزء من اأجزاء التركيب، »لأنهما اإذا تـركبا حدث 
لهما بالتركيب معنى، ل يكون في كل واحد من اأفراد ذلك المركب«)27(. 
ول يحدث التركيب بين كلمتين من دون �سروط، وكيفما جاء واتفق، بـل 
اإذا كان لحـداهما تعلـق بــالأخرى علــى ال�سبيل الذي يكــون فيــه فـائـــدة 

للمخاطب، وعلى النهج الذي يح�سن به موقع الخبر)28(. 
اإن انتقـال المعنى اأو ما يعـبر عنه بفائدة الخبر، هو ما يعتقده المتكلم 
باأن المخاطب يجهله، فيختار له الألفاظ التي ياأتلف بع�سها ببع�ض لنقل 
المعنى المق�سود، مثل: قام زيد، والمبتداأ وخبره، مثل: زيد قائم، وما 

دخل عليه من األفاظ مثل: كان واإّن، وغيرهما مما يعّد من بابيهما.
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في  مــر  كما  وفـعل  ا�سم  مــن  اأو  ا�سمين،  مــن  الجملة  تتاألف  قــد 
يكتفي  كما  المعنى،  نقل  في  المخاطب  بهما  ويكتفي  ال�سابقة،  الأمثلة 
األفاظها، فتعددت  المعـنى، وربما طالت  اإدراك ذلك  فـي  ال�سامـع  بهما 
كقولهم:  اإلخ  والمفاعيل...  والحال  والفاعل  الفعل  واحتوت  عنا�سرها، 
قام عبُداهلل �ساحكًا يوَم الجمعِة عنَدك قيامًا ح�سنًا ابتغاَء الخيِر)29(. 
فكل عن�سر مذكور يوؤدي دورًا في تكوين المعنى. وعلى الرغــم من كل 
تخلو  ل  فوجدوا عنا�سر لزمة  الجملة،  اأجزاء  بين  ميزوا  فاإنهم  ذلك، 
منها كل جملـة، اأو �سـروريــة لبنائها، وعـنا�سر اأخرى غير لزمة، تذكر 
اأحيانًا وتلغى اأحيانًا اأخرى، فعبروا عن الوحدات الالزمة بالم�سند اإليه 
والم�سند، يقول ابن يعي�ض )ت 643هـ(: »لأنهما اللوازم للجملة، والعمدة 
فيها، والتي ل تخلو منها، و ما عداها ف�سلة، ي�ستقل الكالم دونها«)30(.

الركنـــان العمـــدة:
ما  فالأول  والم�سند،  اإليه  الم�سند  الجملة هما  العمدة في  الركنان 
اأو  فعلي  لنا�سخ  ا�سما  تحّول  ما  اأو  مبتداأ  اأو  فاعل،  نائب  اأو  فاعال  كان 
وعالقة  لنا�سخ،  اأو  لمبتداأ  خبرًا  اأو  تامًا  فعاًل  كان  ما  والثاني  حرفي. 
الإن�ساء. والمتحدث  اأو  التي تجمع بينهما على وجه الخبر  الإ�سناد هي 
يتحدث  ل  والنكرة  عنه،  يخبر  لأنه  معرفة)31(.  ا�سمًا  اإل  يكون  ل  عنه 
الإ�سناد  الجمهور  منع  لذلك  التخ�سي�ض؛  اأو  التعميم  ب�سروط  اإل  عنها 
النكرة)32(.  على  و�سفًا  تجري  اأنها  بدليل  نكرة  لأنها  الجملة؛  اإلــى 
ومادامت نكرة فال ي�سّح اإ�سمارها، وال�سمير معرفة ، ولما كانت كذلك 
ل ُي�سند اإليه، وحين واجههم الف�سيُح في مثل قوله تعالى {واأن ت�صوموا 
خير لكم} )البقرة 184(، قاموا بتاأويل )اأن وما بعدها( م�سدرًا م�سـبوكًا 
هو المبتداأ. وتـقديره: �سومكم اأو �سيامكم. وحملوا عليه المثل القائل: 
»ت�سمع بالمعيدي خيٌر من اأن تراه«. ولو لم يكن معه حرف �سابك. اأما 
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الفاعل في قوله تعالى: {ُثم بدا لهم من بعد ما راأوا الآياِت لي�صجنّنه 
للفعل  35(، فقد تمحلوا في تقديره م�سدرًا فاعاًل  )يو�سف  حتى حيٍن} 
الآيات  راأوا  ما  بعد  البداُء من  لهم  بدا  ثم   اأي:  )البداء(،  وهو  )بدا( 
لي�سجننه... ذلك اأنهم رف�سوا اأن تكون الجملة )لي�سجننه( هي الفاعل 
به م�سدرًا  لقِبلوا  لي�سجننه  بدل  ي�سجنوه(  )اأن  فلو جاء  )بدا(.  للفعل 

فاعال كاآية البقرة.
خال  فــاإذا  جملة،  لكل  معياريًا  مبًنى  الإ�سناد  ركني  النحاة  اتخذ 
التركيب منهما، اأو من اأحدهما، عملوا على تقديره حتى ت�ستقيم نظرية 
بناء  الجملة، فقالوا: يحذف المبتداأ اإذا كان خبره نعتًا مقطوعًا لمدح 
اأو ذم اأو ترحم)33(. مثاله: مررُت بخالٍد الكريُم اأو الم�سكيُن اأو ال�سفيُه، 
اأي هو الكريم... وكذلك اإذا اأخبر عنه بم�سدر هو بدل من اللفظ بفعله، 
نحو: �سبٌر جميٌل اأي: �سبري �سٌبر جميٌل ، واإذا اأخبر عنه بمخ�سو�ض في 
باب نعم، نحو: نعَم القائُد خالُد، اأي هو خالد. واإذا اأخبر عنه ب�سريح 
الق�سم، كقوله تعالى {وتاهلِل لأكيَدنَّ اأ�صناَمكم} )الأنبياء 57( اأي َق�سمي 
تاهلِل . ويحذف خبر المبتداأ بعد )لول ولوما( المتناعيتين)34(. وقدره 
الكوفيون فعاًل بعد لول. والمرفوع بعدها فاعل، كما يحذف اإذا وقع خبرًا 

لق�سم �سريح نحو لعمرك... 
والحال  َوَلداك؟  اأناجٌح  كقولك:  الم�ستق  المبتداأ  فاعل  وينوب عنه 

ال�سادة م�سده، كقولك: تاأديِبي الولَد م�سيئًا)35(.  
ُيت�سور فعل  اأو غيره، لأنه ل  واإذا ُحذف الفاعل ناب عنه المفعول 
بال م�سند اإليه. اأما الفعل فُيحذف في اأ�سلوب ال�سرط بعد اإذا واإْن  ولو. 
كما ُيحذف مع فاعله في اأ�ساليب معدودة كالق�سم وال�ستغال  والتحذير 

والإغراء  والخت�سا�ض والنداء ... 
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 اإن الحذف ظاهرة عامة ُتف�سر بالقت�ساد في اللفظ؛ لأن المتكلم 
ينزُع  دومًا نحو المجهود الأدنى في الأداء اللغوي، وهو جائز اإذا دّل عليه 
دليل من ال�سياق اأو المقام، او اإذا ق�سد به الت�ساع الدللي، ولم يتعلق به 

غر�ض الإفادة ، فيكون ال�سامع في غنًى عن ذكره.
وقد بّين الجرجاني اأ�سرار الحذف فـقال: »هو باب دقيق الم�سلك، 
لطيف الماأخذ، عجيب الأمر، �سبيه بال�سحر، فاإنك ترى به ترك الذكر 
اأف�سح من الذكر، وال�سمت عن الإفادة اأزيد لالإفادة وتجدك اأنطق ما 

تكون اإذا لم تنطق، واأتّم ما تكون بيانًا اإذا لم ُتِبْن«)36(.
فلي�ض من ال�سروري اأن ُيحّدث النا�ُض بع�سهم بع�سا بكالم تحكمه  
قوانين المنطق، بل لهم اأن يت�سرفوا في  وجوه الخطاب، فيغيروا فيه، 
الآخــر،  ا�ستعمله  ما  يخالف  ب�سكل  هــذا  فيتكلم  اأ�سكاله،  في  وينوعوا 
نقم  لم  اإذا  بها  والناطقين  العربيَة  رُّ  َي�سُ ما  الآتي:  وال�سوؤال  وهكذا... 
بتقدير الفعل والفاعل في الخت�سا�ض والتحذير والإغراء، واعتبرناها 
يٌر اإذا قلنا: الفعل ين�سب مفعوًل  اأ�ساليب م�ستقلة بذاتها؟ وهل هناك �سَ
ترانا  قراأُته. وهل  الكتاَب  قولك:  به �سميره؟ في مثل  ويت�سل  متقدمًا، 
َن ؟  نّغيُر اللغَة اإذا قلنا: المنادى من�سوٌب بالو�سع، وُيرفع اإذا اأُفِرَد وُعٍيّ
والنتيجة اأن تقدير العنا�سر التي ل تظهر في التراكيب العديدة اأنواع، 
المقام  اأو  اللغوي،  ال�سياق  من  معلومًا  فيكون  اإدراُكــه،  َي�سهل  ما  منها 
اأو  الجتماعي ، ومنها ما ل يظهر البّتَة في الكالم كالفعل مع المنادى 
التحذير اأو الإغراء، وهذا ما عّبر عنه �سيبوبه بقوله: »وهذا تمثيل، ولم 

ُيَتَكّلْم به)37(. فلماذا نقّدر ما لم يتكلم به اأبدًا؟
التركيب،   في  مرة  يظهر  الذي  العن�سر  بتقدير  نقوم  اأن  لنا  ي�سوغ 
ويحذف اأخرى، فنقي�ض الغائب على الحا�سر، ونجمُع الأ�سباَه والنظائر. 
اأّما اإذا كان هذا )المقّدر عندهم( ل يظهر اأبدا فال �سرورة اإلى اإح�ساره 
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بل مكانته في  العربي.  النحو  واإعطائه مكانة في منظومة  التركيب  في 
تطبيقات المنهج التوليدي.

العنـا�صــر الف�صلــة:
عن�سري  عدا  ما  الجملة  في  عن�سر  كلَّ  »الف�سلة«  م�سطلح  ي�سمل 
ح�سو  الف�سلة  بــاأن  يوحي  الجملة  مكونات  بين  التمييز  وهــذا  الإ�سناد، 
�ساغ   فقد  التركيب.  في  لزم  غير  وذكرها  عنها،  ال�ستغناء  يجوز  قولي 
متاأخرو النحاة قاعدَة الحال في قولهم: »و�سٌف ف�سلٌة َم�سوٌق لبيان هيئة 
�ساحبه«)38(. كاأن تقول: جاء زيد راكبًا؟ فمن الجائز اأن تحذف الحال 
في هذا المثال، وفي اأ�سكاله؟ ولكن ل ي�سح هذا الحذف في كل الجمل، 
فقد يكون هو مو�سع  الفائدة، ومق�سد الخبر، كما في قوله تعالى {واإذا 
بط�صتم بط�صتم  جّبارين} )ال�سعراء 130(، وقوله تعالى {فال َتُموُتنَّ اإلَّ 
َواأَنتم ُم�سلمون} )البقرة 132(. وهل ُيت�سّوُر اأن يكون النهُي عن الموت؟ فكل 
حيٍّ يموت، بل النهي عن حال معينة ينبغي اأن ي�ستمّر عليها المخاطبون.

يعرف  فيما  الفائدة  اأو  المعنى،  ــادة  زي تقت�سي  اللفظ  ــادة  زي اإن 
علماء  ا�ستدركه  الــذي  الأمــر  وهــو  والتخ�سي�ض،  والتحديد  بالتقييد 
المعاني، ونظروا اإلى الإ�سناد بو�سفه اأ�سا�ض بناء الجملة، كما نظروا اإلى 
ما عداه باعتباره من مقيدات الجملة، ومخ�س�سات التركيب ، وما من 

لفظ يذكر في الجملة اإل وله دوره في تكوين المعنى.
الأقل -  تتكون - على  النواة  الجملة  اأن  اإلى  اأن يذهب  للغوي  يحّق 
من عن�سري الإ�سناد، وقد تمتد و تطول بعنا�سر اأخرى، وت�سير جملة 
محولة. ذلك هو منهج المحدثين، فقد وقفوا من الإ�سناد موقف التاأييد، 
ثالثة  من  تتاألف  عليها  ال�سكوت  ي�سح  التي  التامة  الجملة  اأن  واأكــدوا 

عنا�سر رئي�سية هي الم�سند اإليه والم�سند والإ�سناد)39(.
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يرى الدكتور: خليل اأحمد عمايره، اأن الجملة هي الحد الأدنى من 
الكلمات التى تحمل معنى يح�سن ال�سكوت عليه، ويعدها الجملة النواة اأو 
التوليدية، وفائدتها الإخبار، فاذا طراأ عليها عن�سر من عنا�سر التحويل 
)الترتيب - الزيادة - الحذف - الإعراب - التنغيم(، فاإنها ت�سبح جملة 
تحويلية ذات معنى جديد تحول عن معنى  النواة؛ لذلك يجب اأن ننظر 
اأبوابا  اأنها مباٍن �سرفية تج�سد  اإلى المكونات الرئي�سة في الجملة على 
نحوية رئي�سة في ذهن المتكلم ، واأما المكونات الفروع في الجملة فاإنها 

اأبواب نحوية فروع جاءت لإ�سافة معنى معين على الجملة«)40(.
اأق�صــامهــــا اأو اأنواعـــــها:

تقت�سيها  منهجية  �سرورة  وت�سنيفها  العلم،  مو�سوعات  تق�سيم 
طبيعة الدرا�سة، وتحددها مبادئ  المنهج، وقد عرفت مو�سوعات النحو 
تق�سيمات عدة ح�سب المبادئ التي انطلق منها النحاة، والمعايير التي 

اعتمدوها. فكانت كالتالي:
ورتبتها  الكلمة،  نوع  من  ينطلق  الجملة  لتق�سيم  الأول  المبداأ  كان   -  1

الأ�سلية.
فاإذا كان �سدرها فعاًل فالجملة فعلية، واإذا كان ا�سما فهي ا�سمية. 
هذا هو الم�سهور فـي التراث النحوي. وقد ُن�سب اإلى اأبي علي )377هـ( اأن 
الجملة عنده اأربعة اأ�سرب: »الأول اأن تكون جملة مركبة من فعل وفاعل ، 
والثاني اأن تكون مركبة من ابتداء وخبر، والثالث اأن تكون �سرطًا وجزاء، 

والرابع اأن تكون ظرفًا«)41(.
لبقية  يكون  ل  فلماذا  الجمل،  ــواع  اأن في  ن�سيٌب  لل�سرط  كان  اإذا 
هذه  ولكن  وغيرها؟  والتعجب  والنداء  وال�ستفهام  كالنفي  الأ�ساليب 
الأنواع على قلتها لم ير�َض بها النحاة، فاختزلوها، وحكموا باأن ال�سرط 
بح�سب  والظرف  بالأفعال،  يتعلق  فال�سرط  الفعلية،  الجملة  قبيل  من 
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التقدير، اإما يتبع الجملة الأ�سمية، واإما يتبع الجملة الفعلية. والمالحظة 
اأمثلة  اأن الجملة ال�سمية في  اإليها في هذا ال�ساأن  اأن ن�سير  التي ينبغي 
ابن ه�سام، هي المبدوءة با�سم �سريح: زيٌد قائٌم، اأو با�سم فعل: هيهاَت 
المبدوءة  الفعلية هي  واأن  الزيدان.  الم�ستق: قائم  بالو�سف  اأو  العقيُق، 
مبني  بفعـل  اأو  قــائمًا،  زيد  كـان  ناق�ض:  بفعل  اأو  زيٌد،  قـاَم  تام:  بفعل 

.)42( ِرب الل�ضُّ للمجهول: �سُ
قد  الجمهور  تبناه  الذي  العربية  للجملة  الثنائي  التق�سيم  هذا  اإن 
هذه  تعميم  واأرادوا  الفعل(،  اأو  )ال�سم  الإ�سناد  عن�سري  على  اعتمد 
اأن  النتيجة  فكانت  العربية،  في  الجمل  اأنواع  كل  على  النحوية  المقولة 
عجز هذا التق�سيُم على ا�ستيعاب كل الأ�سناف، فوجدنا الجملة الَق�سمية 
نوعين: فعلية مثل اأق�سم، اأحلف. وا�سمية مثل َلعمُرك َواأَيمن اهلل. ووجدنا 
التعجب نوعين كذلك: جملة فعلية )�سيغة اأَفعْل به(، وجملة ا�سمية  �سيغة 

ما اأفعَله(، ووجدنا النداء جملة فعلية بافترا�ض فعل ل يظهر الَبتََّة.
فاأف�سى  الإ�سناد  البنية بح�سب  اعتمد على  الثاني قد  المبداأ  2 - وكان 

اإلى:
اأ -  الجملة الكبرى، وهي ال�سمية التي جاء خبرها جملة - ا�سمية 
اأو فعلية - مثل: زيٌد قاَم اأُبوه، وزيٌد اأُبوه قائٌم. فاإذا كانت ا�سمية 
ال�سدر، فعلية العجز، فهي ذات الوجهين، نحو: زيد يقوم اأبوه، 
اأو العك�ض، مثل ظننت زيدًا قائمًا اأبوه. واإذا كانت ا�سمية ال�سدر 
زيد  مثل:  الوجه،  ذات  فهي  والعجز  ال�سدر  فعلية  اأو  والعجز، 

اأبوه قائم، وظننت زيدا يقوم اأبوه)43(.
ب - الجملة ال�سغرى، وهي التي جاءت متـفرعــة عـن جملة كبرى، 
وكبرى  �سغرى  الجملة  تكون  »وقد  للمبتداأ  الخـبر  الجملة  مثل 
باعتبارين نحو: زيد اأبوه غال مه منطلق، فمجموع هذا الكالم 
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لأنه خبر،  جملة كبرى لغير، وغالمه منطلق، �سغرى لغير؛ 
و�سغرى،  منطلق،  غالمه  باعتبار  كبرى،  منطلق  غالمه  واأبوه 
تكون  بالمبتداأ  م�سدرة  تكون  وكما  الــكــالم،  جملة  باعتبار 

م�سدرة بالفعل، نحو: ظننت زيدًا يقوم اأبوه«)44(.
3 - وكان المبداأ الثالث ينطلق من الوظائف التي توؤديها الجملة، ففرقوا 

بين نوعين: 
الجمل،  في  الأ�سل  وهو  الإعــراب،  من  لها  التي لمحل  الجمل   - اأ 
والمعتر�سـة،   الم�ستاأنفة(،  )وت�سـمى  البتدائيـة  الجملة  وهي 
والتف�سيريـة، وجملة جواب الق�سم، وجملة جواب ل�سرط )غير 
الجازم( وجملة ال�سلة، والجملة التابعة لإحدى الجمل ال�سابقة. 
ب - الجمل التي لها محل من الإعراب ، ومعيارهم  في ذلك قيا�سها 
على المفرد؛ لأن الإعراب من خ�سائ�ض المفردات، وهي جملة 
وجــواب  اإليهـا،  والم�ساف  بــــه،  والمفعول  والحــال  الخبـر، 
ال�سـرط الجـازم )مقترن بالفاء اأو اإذا(  والتابعة لمفرد والتابعة 

لجملة لها محل)45(.
لّم  في  الف�سل  بن ه�سام  ل  كان  التي  التقــ�سيمات  اأ�سهر  هــي  تلك 

�ستاتها وتبويبها وتخ�سي�سها  بالتاأليف في اأعماله العلمية.
حاول كثير من اللغويين المحدثين اإعادة النظر في مجمل مقولت 
النحو العربي ، وكانت لهم اجتهادات متفاوتة قوة و�سعفًا، فمنها ما راج  
وا�ستهر، ومنها ما بلي واندثر. ويقت�سر حديثنا عن الآراء التي خالفت 

منهج القدماء  اأو عدلت فيه. فكانت اأق�سام الجمل كما ياأتي:
1 - الجملة ال�سمية: كل جملة خلت من الفعل كال�سم�ض م�سرقة ، والعلم 

نور. 
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اأم  الفاعَل  تقدم  �سواء  فعال  ت�سمنت  جملة  كل  الفعلية:  الجملة   -  2
فال�سم  »�سّيـان«،  ظهَر  والــحــقُّ   ، الــحــقُّ ظهَر  فقولنا  تاأخرعنه، 
المحدث عنه اأو الم�سنـد اإليه يتقدم على الم�سنـد ويتاأخر عنه �سواء 

كـان الم�سند ا�سمًا اأو فعاًل«)46(. 
وتبعهما  المخزومي،  مهدي  وتلميذه  م�سطفى،  اإبراهيم  راأي  هذا 
في  �سندها  تجد  فعله  على  الفاعل  تقديم  وم�ساألة  اللغويين.  من  كثير 
المحدثين.  تبعهم من  الب�سريين ومن  والأقوى منهج  الكوفيين.  منهج 
فهل تبقى الجملة فعلية اإذا قالوا: الحقُّ ظَهر دليُلُه؟ اأو اإنَّ الحقَّ ظَهَر؟ 
واإذا كانت كذلك، فما اإعراب كلمة )الحق(؟ فهل يكون مبتداأ، والجملة 

فعلية ؟
الو�سف ي�سبه  اأن  ُبدئت بم�ستقٍّ »ذلك  : كل جملة  الو�سفية  3 - الجملة 
الفعل في �سالحيته اأن يكون نواة لجملة اأ�سلية كما في: اأقائم زيد؟ 
اأو نواة لجملة فرعية نحو: زيد قائم اأبوه«)47(. ثم قام: تمام ح�سان، 
بتق�سيم الجمل ح�سب المعاني التي تعتبر تحويالت للجملة التوليدية. 
والفعلية  ال�سمية  ت�سمل  والخبريــة  واإن�سائية،  خبرية  فالجمل 
والتوكيد،  والنفي  الإثبات  حالت  في  والم�سـارعية(  )الما�سوية 
والإن�سائية ت�سمل الطلبية )اأمـر ونهـي وعر�ض وتح�سي�ض وتحذير 
واإغراء وتمّن ورجاء ودعاء وا�ستفهام ونداء(، والإف�ساحية )ق�سم 
ال�سوت(،  وحكاية  الفعل  ا�سم  واإخالـــة  وعقود  وذم  ومدح  وتعجب 
واأفرد لل�سرط ق�سمًا خا�سًا)48(. والمتداول اأن يعتبر خبرا اأو اإن�ساء 
بح�سب جوابه. وهذا المنهـج لِقَي ا�ستح�سانا في الأو�ساط التعليمية 
وقد نظر بع�ض اللغويين المحدثين اإلى م�ساألة الإ�سناد ، ومنها كان 

منطلقهم في تق�سيمهم للجمل على النحو الآتي)49(:
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1 - الجملة الب�سيطة: هي التي تكتفي باإ�سناد واحد في عملية الإفادة، 
. ، والإن�ساُن حرٌّ فيح�سن  ال�سكوت عنها، مثل: انت�سَر الحقُّ

اإ�سناد لتح�سل بها  اأكثر من  اإلى  التي تحتاج  2 - الجملة المركبة: هي 
 )184 )البقرة   لكم}  خير  ت�صوموا  {واأن  تعالى:  كقوله  الفائدة 
خا�سة  عبادة  اإبراهيم  محمد  ويجعلها  العلماء.  يبنيها  والح�سارة 
بال�سرط  وجوابه والق�سم وجوابه وغيرهما مما يتكون من مركبين 
متالزمين. وماعدا هذه الأنواع فاإنه يطلق عليها م�سطلح )الجملة 
المتداخلـة( ونحن نرى اأْن لفرق بين المركبة والمتداخلة فكلتاهما 
في  وظيفة  توؤدي  التي  الفرعية  والجملة  اإ�سناد.  من  اأكثر  تت�سمن 

الجملة المركبة يطلق عليها اإبراهيم اإبراهيم بركات م�سطلح:
3 - الجملة المتعلقة )الم�سندة(: وهي التي ل ت�ستقل بالمعنى بذاتها، 
ال�سرط  جملة  ومثالها  اإليه  ت�سند  اأو  غيرها،  على  تعتمد  واإنــهــا 
ذات  فهي  والمفعول...  والخبر  والنعت  والحال  وال�سلة  والجواب  
تلك  اإل  هي  وما  باأحدهما.  اأو  الإ�سناد  بركني  تتعلق  نحوية  وظيفة 

الجمل التي ذكرها ابن ه�سام.
وخال�سة القول: اإن الجملة وحدة الإبالغ الأولى، تتاألف من عن�سري 
الإ�سناد في اأ�سا�سها، فتتكون الجملة التوليدية اأو النواة، وعندما يحدث 
والفعلية  ال�سمية  الخبرية  فمنها  تحويلية  جملة  ت�سير  تغيير  فيها 
اأن  ينبغي  التي  الإف�ساحية  ومنها  الطلبية،  ومنها  والمركبة،  الب�سيطة 

تفرد بالت�سنيف والتحليل.         
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�ض 15.
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نظرية الإعراب

بني فاعلية العامل وت�ضافر القرائن

ان قراءة يف البديل اجلديد لتمام ح�ضَّ

عبدالنبي هماين)*(

متهيــــد:
واملوقعية  ال�صوتية  البنى  من  العديد  اللغوي  النظام  يوّجه 
وال�صرفية والأبواب املعيارية وفق معادلة علمية طرفاها جمموعة من 
اللغة، والعديد من  اأنظمة  البنى الذهنية والعقلية املتحكمة يف تعددية 
الجتهادات املعيارية التي تنا�صبت والعديد من اخلال�صات التنظريية 
فتّم ح�صرها  التو�صع،  �صبيل  اختلفت عنها على  اأو  النحوي،  الدر�س  يف 

على جانب ال�صذوذ اأو اخلطاأ.
ت اجتهادات للتخفيف  ولتحقيق التنا�صب بني املوؤتلف واملختلف متَّ
من عبء هذا التعار�س على �صبيل الت�صهيل وعلى �صبيل التوجيه، تنا�صبًا 
مع  تعار�صًا  اأو  العربي  املعياري  للرتاث  العاملية  النظرية  معطيات  مع 

الفل�صفة العاملية املتحكمة يف هذه النظرية جملة وتف�صياًل.

)*(  أستاذ باحث في اللغويات وتحليل الخطاب - المغرب.
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قطرب  علي  باأبي  بدءًا  وحديثا  قدميا  الجتهادات  توالت  وقد 
الب�صري )ت 206هـ( تلميذ �صيبويه )ت 180هـ(، وابن م�صاء القرطبي 
)ت 592هـ( يف )الرد على النحاة(، و�صوًل اإىل اإبراهيم م�صطفى يف 
)اإحياء النحو(، و�صوقي �صيف يف حتقيقه لكتاب )الرد على النحاة(، 
على  يقوم  جديد  ت�صنيف  اإىل  النحو  حاجة  املدخل  يف  اأعلن  حيث 
ال�صيغ  والتقدير يف  التاأويل  منع  وعلى  العامل،  نظرية  الن�صراف عن 
والعبارات، ومهدي املخزومي يف )يف النحو العربي نقد وتوجيه(، و�صوًل 
اإىل متام ح�صان الذي اأر�صى النهج اجلديد يف البحث النحوي من خالل 
�صل�صلة  اللغة  واعتبار  القرائن،  ت�صافر  بفكرة  العامل  فاعلية  ا�صتبدال 
من  العديد  يف  معاملها  اأنزل  التي  الدالة  والبنى  املعيارية  الأنظمة  من 
املوؤلفات بدءًا بكتاب )اللغة العربية معناها ومبناها( وانتهاءًا ب)الفكر 
اللغوي اجلديد(، و)ح�صاد ال�صنني - من حقول العربية( ال�صادرين يف 

2011م، تاريخ وفاته.

ويعّد مّتام ح�صان، امللقب ب�صيبويه الع�صر، اأّول من ا�صتنبط موازين 
التنغيم وقواعد النرب يف اللغة العربية، واأّول من در�س املعجم باعتباره 
نظاما لغويًا متكاماًل، وهو اأّول من اقرتح فاء الكلمة وعينها ولمها اأ�صاًل 
لال�صتقاق عو�س امل�صدر اأو الفعل املا�صي، وجعل تق�صيم الكالم العربي 
والزمن  النحوي  الزمن  بني  وفّرق  واملعنى،  املبنى  اأ�صا�س  على  �صباعيا 
ال�صريف، و�صعى اإىل الت�صييق على ال�صذوذ وعدم القيا�س لتجاوز جمود 

اللغة واإهدار الرتاث اللغوي.
اأنتجه النظر  وقد تراوحت هذه الجتهادات بني الإلزام املرن مبا 
العقلي والإعمال املنطقي من معايري، وبني اللتزام باحللول الطبيعية 

للغة التي تـنا�صب كل التوجيهات يف املباحث اللغوية.
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وقد مّت يف هذا املو�صع التوقف عند فكرة ت�صافر القرائن/ البديل 
اجلديد عند متام ح�صان، لأهميته التنظريية والفكرية لكل اخلال�صات 
والجتهادات اللغوية التي اأر�صاها يف كّل كتبه ومقالته اللغوية والأدبية، 

ولرتباطاته ال�صطالحية بالرتاث املعياري العربي.
فاإىل اأّي حّد ا�صتطاع هذا البديل اجلديد اإزاحة الفل�صفة العاملية، 

والتفوق يف التعامل مع الأمناط الرتكيبية العربية؟
التعليق النحوي بني العامل وفكرة القرائن:

التي  امللفوظات  بني  العالقات  درا�صة  على  النحوي  النظام  يقوم 
نرتجمها من خالل الو�صف الإعرابي اإىل اأبواب نحوية، هذه العالقات 

املقّررة يف الرتاث املعياري العربي.
ويجدر بي يف هذا املو�صوع اأْن اأ�صري اإىل اإحدى املحاولت النقدية يف 
جمال الإعراب، باعتبارها من املجهودات العربية الأ�صيلة التي حاولت 
درا�صة ظاهرة الإعراب، واأعطت مفهوما اأكرث ات�صاعا مل�صاألة البحث عن 
املعنى يف الرتكيب، واأن هذا البحث ل يعنى بالعالمة الإعرابية وحدها، 
بل مبجموعة من العنا�صر اأو القرائن التي ينبغي اأن يتعرف عليها املتكلم 
العربي، وهي عنا�صر فاعلة وحا�صرة يف اأي خطاب يق�صد منه الفهم 

والإفهام �صواء اأدرك ذلك اأم مل يدركه.                          
وقد �صّمن متام ح�ّصان، م�صروعه القائم على ثنائية التحليل الإعرابي 
يف مقابل ت�صافر القرائن يف عالقة الكل باإظهار املعنى واحلفاظ على 
اأمن اللب�س، وعلى الت�صغيل الوظيفي لالأنظمة املتعددة اإىل جانب النظام 
النحوي التي تقوم عليها اللغة، يف العديد من املقالت والجتهادات يف 
اللغة والأدب، اأذكر على وجه اخل�صو�س كتاب )اللغة العربية معناها 
ومبناها( الذي يعود اإىل عام 1973م، وامل�صروع جهد هام لتجديد منهج 
البحث يف النحو، يف ظّل الرتابط الوظيفي بني تراكم املعارف املعيارية 
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هذا  ويقوم  احلديثة،  البنائية  اللغوية  والدرا�صات  العرب،  النحاة  لدى 
امل�صروع على ثالثة مكونات اأقّدمها باختزال كبري وهي:

1 -  النظام اللغوي: وهو عّدة من الأنظمة التي ت�صتغل يف تفاعل وتداخل 
م�صتمّرين، يقول متام ح�صان:  

»فاللغة اإذاً متعـّددة الأنظـمة، فلها نظامـها الأ�صـواتي املـوزع توزيـعاً 
ل يتعـار�ض فيه �صوت مع �صوت ولها نظامها الت�صكيلي الذي ل يتعـار�ض 
فيه موقع مع موقـع، ولها نظـامها ال�صريف الذي ل تتـعــار�ض فــيه �صــيـغـة 
مــع �صـيغـة، ولـهـا نظــامـها النـحـوي الــذي ل يتعار�ض فيه باب مع باب«)1(.
عنها  تك�صف  القرائن،  من  نظامًا  اعترب  الذي  النحوي:  النظام    -  2

العديد من املباين امل�صتقاة من النظامني ال�صريف وال�صوتي.
3 -  املعنى وت�صافر القرائن: يعّد التحليل الإعرابيُّ قرينة قا�صرة عن 
ل  التي  القرائن  والبديل هو  الرتكيبي،  للنمط  الكّلي  املعنى  ك�صف 
تعمل اإل مت�صافرة، ول ميكن لقرينة واحدة اأن حتتكر اأداء املعنى 
الذي يرتاوح بني الوظيفي اأو املعجمي اأو الدليل، مع اإمكانية تعدد 
املعنى الوظيفي للمبنى الواحد، واملعنى املعجمي للملفوظ الواحد، 
والتحليل رهني بتحقق املعنى الوظيفي دون مراعاة املعنيني املعجمي 

والدليل اإن مل يكونا حمققني.
التالزم  اإىل:  تنق�صم  التي  الت�صام  كقرينة  لفظية  اإّما  والقرائن 
حالية.  واإّما  ال�صياقية،  العالقات  وهي  معنوية  واإّما  والتوارد،  والتنايف 
يعني  ل  الذي  الرتخ�س  ي�صبح  حيث  قرينة  بدون  املعنى  يت�صح  وقد 

التو�ّصع بحذفها ممكنًا.
وهو  املعنى،  لك�صف  القرائن  بت�صافر  القول  امل�صروع  هذا  واأ�صا�س 

ان:  ت�صافر يغني عن القول بالعامل، يقول متام ح�ًصّ
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�صاحلة  نظرّية  واأظّنها  الكتاب،  يف  الأ�صا�صية  الأفكار  هي  »تلك 
لبناء متون يف النحو عليها، واأّنها اأ�صلح من غريها مما �صبق: �صواء 

النحو العربي التقليدي، والأفكار الغربية امل�صتوردة، لأنَّها:
الأفكار  تف�صل  بهذا  وهي  العربية  اللغة  ا�صتقراء  على  مبنية    -  1

الغربية.
بذلك  ال�صكوى منه، وهي  �صوائبه وم�صادر  النحو من  خل�صت    -  2

اإ�صالح للنحو العربي«)2(.
هكذا يتوّقف الإعراب من منظور هذا امل�صروع على النظام ال�صوتي 
وما يقّدمه من ت�صكالت النرب والتنغيم، وعلى النظام ال�صريف وما ي�صّم 
من �صيغ ومباين، اإ�صافة اإىل وظائف القرائن ونظام التعّلق اأو العالقات 
هذه  بني  الف�صل  يتم  ول  الرتاكيب،  توايل  ت�صّكل  التي  امللفوظات  بني 
التفاعل  اإذ  لغوية،  حتليالت  لإجناز  اأو  تعليمية،  لأغرا�س  اإل  الأنظمة 
بينها قائم لتحقيق الإفادة يف الكالم واأمن اللب�س، ذلك اأّن الكالم هو 
كّل مرّكب تلّفظي يحقق الإفادة بالو�صع، اأّما الإفادة فقد يلّفها فقُد اأمن 

اللب�س من اأمرين اثنني:
1 -  املفارقة: الناجمة عن الختالفات املعجمية على اختالف �صورها 

واأنواعها.
2 -  الغمو�ض: الناجم عن �صالحية املتتاليات التلفظية امل�صكلة لتوايل 
نّبه  الذي  اللب�س  هذا  من  يحرتز  وقد  معنى،  من  لأكرث  الرتاكيب 
اأنواعها،  على  القرائن  بالتما�س  منه،  الحرتا�س  اإىل  النحاة 

ان:  واملحققة لالإفادة وو�صوح املعنى، يقول متام ح�صَّ
»ومعنى هذا اأّن اأمن اللب�ض مطلب �صروري من مطالب الإفادة 
و�صوح  اإىل  يوؤّدي  ما  القرائن  من  ير�صد  اأْن  �صاأنه  من  ال�صياق  واأّن 

املعنى«)3(.
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حتلياًل  باعتبارها  العامل  بنظرية  عرف  ما  على  النحاة  واعتمد 
اأو  اللغوية،  املوا�صعات  يف  املتحّكمة  النحوية  التجاورية  للعالقات 
باعتبارها اأ�صا�س التعليق الذي قام على اأ�صا�صه تعليل اختالف العالمات 
الإعرابية، وُبني على تف�صريه الإعراب التقديري والإعراب املحلي. وقد 

اأّلفت يف العوامل لفظية كانت اأو معنوية العديد من املوؤلفات.
لقّلتها  الإعراب  يف  اأ�صاًل  احلركات  الأ�صا�س  هذا  على  واعتربوا 
اإىل  حاجة  تكن  فـلم  الغـر�س،  اإىل  الو�صـول  يف  ولدورها  وخّفـتها، 
بها  يعـّج  التي  اللغـوية  التحليـالت  يف  والتـاأّمل  اأثقل،  هو  ما  تكـّلف 
يثبت  207هـ(.  للفّراء)ت  القراآن  ومعاين  180هـ(  )ت  �صـيبويه  كـتاب 
وما  الفروقات  واإبراز  املعنى  تو�صيح  يف  الإعرابية  العالمة  دور  بجالء 
وحتديد  العالمة  بني  الربط  وكان  املعنى.  يف  تغرّي  من  بتغرّيها  يطراأ 
يف  اللغوي  واجلدل  والأدبية،  العلمية  املجال�س  �صور  من  �صورة  املعنى 
وكان  اللغوية،  الرتاكيب  بني  الدقيقة  الفروق  عن  للك�صف  الع�صور  كّل 
لختالف العالمات الإعرابية يف ذلك احلظ الكبري، يقول عبد الكرمي 
»يبقى التف�صري الدليل املبني على نظرية العامل والذي  الرعي�س: 
يربط تغرّي العالمة الإعرابية بتغرّي وظائف الكلمات يف الرتاكيب- 
يبقى اأ�صّح التفا�صري واأكرثها ان�صجامٌا مع العربية واأ�صاليبها، كما اأّن 
تقدير العوامل- اإن مل تظهر- اأمر قد يحّتمه املعنى وي�صّوغه مراعاة 

النظائر والأ�صباه«)4(.
ت العوامل اأمارات ودواّل على و�صعيات معيَّنة تتطّلب الإعراب  وُعدَّ
املنا�صب على اأ�صا�س عدم ن�صبة العمل اإليها حقيقة، وهو ما اأ�صار اإليه ابن 
جّني )ت 392هـ( يف )اخل�صائ�ض( يف باب )مقايي�ض العربية(، حيث 
وَك  ِلرُيُ معنوّي؛  وعامل  لفظّي،  عامل  النحوّيون:  قال  »واإّنا  يقول: 
اأّن بع�ض العمل ياأتي م�صّبباً عن لفظ ي�صحبه؛ كمررت بزيد، وليت 
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ياأتي عارياً من م�صاحبة لفظ يتعّلق به؛ كرفع  عمرا قائم، وبع�صه 
املبتداأ بالبتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع ال�صم؛ هذا ظاهر الأمر، 
وعليه �صفحة القول. فاأّما يف احلقيقة وحم�صول احلديث، فالعمل 
من الرفع والن�صب واجلّر واجلزم اإّنا هو للمتكّلم نف�صه، ل ل�صيٍء 
غريه. واإّنا قالوا: لفظّي ومعنوّي ملّا ظهرت اآثار فعل املتكلم مب�صاّمة 

اللفظ للفظ، اأو با�صتمال املعنى على اللفظ. وهذا وا�صح«)5(.
واأجمع النحويون الإجماع على اعتبار العوامل عالمات واأمارات لي�س 
اإّل، وهو ما ينّم عن اإدراك عميق لنظرية الإعراب بني قطبي الطبيعة 
اللغوية والفل�صفة العاملية، وهو تعبري عن الفهم ال�صائد لدى النحاة، واإن 
مل يذكروا ذلك �صراحة، ميكن اأن يلتم�س من خالل التعابري والتعاريف، 
ومن خالل التحليالت اللغوية والنماذج التطبيقية الإجرائية، يقول عبد 
الكرمي الرعي�س: »وبناء على ما تقّدم يّت�صح اأّن النحاة مل يخطئوا ومل 
يبتعدوا عن ال�صواب حني ن�صبوا العمل النحوي اإىل اأ�صبابه الظاهرة 
لأّنهم كانوا يق�صدون به التقريب والت�صهيل على طالب النحو، وهي 
فوق ذلك ت�صمية تتفق مع �ُصنن العربية يف التجّوز، ومن ثّم اأ�صبحت 

حقيقة عرفية وا�صطالحاً �صائعاً، ول م�صاحة يف ال�صطالح«)6(.
يرى متام ح�صان يف هذا ال�صدد اأن الدار�س عندما يريد اأن يعرب 
تركيبا معينا، فاإنه يلجاأ اإىل عملية �صرورية هي الك�صف عن العالقات 
من  والفاعل  مثال  ووزنه  الفعل  لتحديد  الرتكيب،  هذا  مكونات  بني 
الروية  تتطلب  معنوية  قرينة  التعلق  هذا  ويعترب  غريه،  من  اأو  املفعول 
والتفكر، كما يعترب »التاأمل فيها يقود يف الأغلب الأعم من احلالت 
بالتفكري  ات�صال مبا�صراً  التي ل تت�صل  اإىل متاهات الأفكار الظنية 

النحوي، ونخرج لهذا ال�صبب عن طبيعة اللتزام بحدود املنهج«)7(.
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جتعل  قد  النحوية،  القرائن  اأّم  ح�صان  متام  نظر  يف  التعلق  ويعد 
الك�صف  »اأن  ذلك  ال�صائب،  الإعراب  عن  مينعه  تعرثا  يتعرث  الدار�س 
ومادام  الإعرابي،  التحليل  الكربى من  الغاية  هو  القرينة  عن هذه 
اأحيانا، فاإّن  الّنا�ض يح�ّصون ويعرتفون بالإح�صا�ض ب�صعوبة الإعراب 
معنى ذلك اأن من ال�صعب عليهم اأحيانا اأن يك�صفوا عن هذه القرينة 

املعنوية )قرينة التعليق( وهي اأم القرائن النحوية جميعاً«)8(.
ح�ّصان،  متام  ي�صميها  كما  ال�صياقية  العالقات  عن  الك�صف  اإّن 
يجعل  قد  471هـ(  )ت  اجلرجاين  القاهر  عبد  ي�صميه  كما  والتعليق 
الدار�س للرتكيب يتعرث، ويح�س بال�صعوبة يف حتديد الوظيفة النحوية 
اأو املعنى النحوي لكل مكون من مكونات هذا الرتكيب. اجلرجاين الذي 
اأدرك اإدراكًا �صا�صعًا الثبات والتحّول يف �صياغة الرتاكيب اعتمادًا على 
طاقات اللغة، اأي الثبات على املكونات النحوية التي ل ميكن جتاوزها، 
والتغرّي الذي يجوز اأن يلحقها على م�صتوى الرتبة املحفوظة، اأو الإ�صافة 
اأو الإ�صقاط ح�صب متطلبات ال�صياق، فت�صبح للرتكيب من هذا املنظور 

عالقتان:
التي  النحوية  املعايري  احرتام  على  الثبات  حيث  الأ�صل:  عالقة   -  1

حتكم نظام اللغة.
2 - عالقة اجلديد: حيث التغري الذي ميكن اأن يخرق هذه املعايري من 
خالل الإ�صافات على م�صتوى ال�صتعمال، يقول حممد عبداملطلب 

عن دور ذلك يف التهييء لإمكانية التحليل الإدراكي لل�صياغة: 
اللغة  اإىل ما بني مفردات  درا�صته  الرجل توجيه  اآثر  »ومن هنا 
وهذه  له.  وم�صّورة  العقلي  للن�صاط  جم�ّصدة  بو�صفها  عالقات،  من 
العالقات بدورها لي�صت �صوى اإمكانات النحو الرتكيبية، التي تعطي 
ال�صياغة مالحمها الأ�صا�صية يف ال�صعر اأو يف النرث، كما اأّنها هي التي 
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تخّل�صها من فو�صى الألفاظ وعفوية التعبري. وقد اأطلق عبدالقاهر 
على هذا املفهوم كلمة )النظم(«)9(.

فالتعليق اإذًا هو حم�صول التفاعل النظمي والدليل بني املتتاليات 
التلفظية ومعانيها من جهة، والعالقات التجاورية التي حتكمها املعاين 
اأخرى،  جهة  من  املتتاليات  هذه  بني  املتكلم  اأقامها  والتي  النحوية 
اإبداع على حموري البناء العقلي  والغر�س هو حتويل الفكر اخلام اإىل 
والتوايل الأ�صلوبي، مبعنى عمل هذا املتكلم على ر�صف امللفوظات التي 
املعاين  تلك  املعيارية،  ولي�س احلدود  النحوية  املعاين  حتكمها عالقات 
التي تك�صف عن فروق دقيقة بني هذا الأ�صلوب وذاك، اأو بني هذا النظم 
وذاك، فاملزية غري حا�صلة بتح�صيل قواعد اللغة النحوية، اأو الدللت 
الفروق  اإحداث  على  املتكلم  مقدرة  يف  املزّية  واإمّنا  املفردة،  التلفظية 
معاناة  فيه  نلم�س  اإبداعيًا  توظيفًا  وتوظيفها  النحوية،  املعاين  بف�صل 
ن�صر  يقول  موؤّثر،  باأ�صلوب  النحوية  الدللت  �صياغة  على  املتكلم  هذا 
اأبو زيد: »اإّن كّل ما يفعله ال�صاعر - اأو املتكلم - يف األفاظ اللغة، هو اأن 
يقيم بينها عالقات يتوّخى فيها معاين النحو. ولي�صت معاين النحو 
يتحّتم  التي  املعيارية«  »القوانني  عبدالقاهر هي  عنها  يتحدث  التي 
التي حتدث  املعاين  اأّي كالم لكي يكون كالماً، ولكنها  اأن تتحقق يف 
التوافق  ُعدَّ  لقد  واأ�صلوب، وبني نظم ونظم«)10(،  اأ�صلوب  الفروق بني 
بني العالمات الإعرابية واملعاين جزءًا هاّمًا من ف�صاحة الكالم، ونحن 
نقرتب من فكر علماء اللغة خا�صة البالغيني الذين ربطوا بني اإعجاز 
القراآن ونظمه، وبني الرتابط التلفظي القائم على ربط الألفاظ بع�صها 
اأنَّ الف�صاحة ل تكمن يف الألفاظ املفردة،  ببع�س ربطًا معيارّيًا، ذلك 
واإمّنا يف العالقات التجاورية التي حتكمها، اأو يف ما جاورها من الألفاظ، 

يقول اأحمد �صليمان ياقوت رابطا بني نظرية النظم ومعاين النحو:  
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القاهر  عبد  لأبحاث  املمّيزة  والعالمة  البارزة  ال�ّصمة  »اإّن 
النحو فيما  اأّنه ربط بينها وبني  البالغة،  471هـ( يف  اجلرجاين )ت 
يعرف عنه بنظرّية النظم، فالنحو عنده لي�ض جمّرد قواعد نحوية 
املبني،  من  املعرب  بوا�صطتها  ميّيز  اأو  واملن�صوب،  املرفوع  بها  يعرف 
النظم عنده  بنظرّية  كبرياً  ارتباطاً  النحوية لرتتبط  املعاين  اإنَّ  بل 
من  يجاورها  مبا  كلمة  كّل  تعليق  حيث  من  نف�صها  هي  تكن  مل  اإْن 

الكلمات«)11(.
حالة  يف  املعنى،  يف  والتو�ّصع  التو�صل  من  املتلقي  يتمكن  لْن  واإذن 
متكنه، عن طريق التحليل الإعرابي اإىل حتديد العالقات ال�صياقية، اإل 
من خالل الك�صف عن العالقة الإ�صنادية التي حتدد املبتداأ من اخلرب 
على �صبيل املثال، وهي عالقة رابطة بني املكونني النحويني، مع اأنَّ متام 
ح�صان ل يرى يف قرينة الإ�صناد القدرة على الك�صف عن املبتداأ واخلرب، 
بل اإن هذا الك�صف يحتاج بالإ�صافة اإىل قرينة الإ�صناد القرينة املعنوية 
اإىل قرائن اأخرى من �صميم الرتكيب، ي�صميها القرائن اللفظية، يقول 

متكلمًا عن حاجة قرينة الإ�صناد اإىل القرائن اللفظية الأخرى: 
حتديد  على  تعينها  لفظية  اأخرى  قرائن  اإىل  حتتاج  هنا  »ومن 
نوعها، فنلجاأ اإىل مباين التق�صيم لرنى اإن كان طرفا الإ�صناد ا�صمني 
اإىل  اأي�صاً  ونلجاأ  اإلخ،  وا�صماً  فعاًل  اأو  وفعاًل  ا�صماً  اأو  و�صفة  ا�صماً  اأو 
واإىل  والتعيني،  والعدد  والنوع  ال�صخ�ض  لنلمح  الت�صريف  مباين 
اأو من�صوبة  الأ�صماء مرفوعة  كانت  اإذا  ما  الإعرابية لرنى  العالمة 
بني  املطابقة  واإىل  هي،  نوع  اأي  من  لرنى  الرتبة  واإىل  جمرورة،  اأو 
اجلزاأين ما نوعها وهلم جرا مما يعترب قرائن لفظية، وذلك اإي�صاح 
لإي�صاح  القرائن  ت�صافر  التعليق هي ظاهرة  يف  هامة جداً  لظاهرة 

املعنى الواحد«)12(.
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ومما جعل هذا املتلقي اأي�صا يحدد طريف الإ�صناد/ املبتداأ واخلرب، 
الك�صف عن  الأوفر حظًا يف  القرينة  التي اعتربت  الإعرابية  العالمات 
املعنى، على اعتبار اأن النحاة قد جعلوا الإعراب نظرية كاملة �صّموها 
الك�صف عن علل هذه  النظرية كاملة يف  وا�صتغلوا هذه  العامل،  نظرية 
الوظائف  حتدد  التي  الوحيدة  اللفظية  القرائن  باعتبارها  العالمات 
النحوية لكل املوا�صعات اللغوية بح�صب مواقعها يف الأمناط الرتكيبية، 
اإل اأنَّ هذه القرائن اللفظية مبفردها تبقى يف نظر متام ح�صان قا�صرة 
بالعامل  بقولهم  النحاة  اجته  »حيث  النحوي،  املعنى  تو�صيح  عن 
الإعراب  قرينة  هي  فقط  واحدة  لفظية  قرينة  اإي�صاح  اإىل  النحوي 
هذه  اختالف  لتف�صري  بالعامل  قولهم  فجاء  الإعرابية،  العالمة  اأو 
العالمات بح�صب املواقع يف اجلملة، فكانت احلركات مبفردها قا�صرة 
العناية  اأن  اإىل  النحوية«)13(. وذهب متام ح�صان  املعاين  عن تف�صري 
اأكرب  من  معنوية  قرينة  الإعرابية  للعالمة  النحاة  اأولها  التي  الكربى 
الدلئل على املعنى، وجعلتهم يبنون الرتاث املعياري على هاته القرينة، 
على  ويطلقون  التمحي�س،  وعدم  املبالغة  من  بالكثري  يت�صم  عمل  وهو 
حتليل الن�س التحليل النحوي ا�صم الإعراب، والإعراب ل يعدو اأن يكون 
حتديدا للوظائف النحوية للمكونات اللغوية بح�صب العوامل، اأي تف�صريًا 
لأواخر الكلمات، يقول عن ق�صور العامل يف مقابل قدرة القرائن على 
النحوية  الظواهر  تف�صري  عن  قا�صرا  العامل  كان  »واإذا  التف�صري: 
اهتمامها  توزع  القرائن  فكرة  فاإّن  جميعها،  ال�صياقية  والعالقات 
ول  ولفظيها،  معنويها  النحوي  التعليق  قرائن  بني  بالق�صطا�ض 
اأخرى  اأكرث مّما تعطيه لأية قرينة  الإعرابية منها  للعالمة  تعطي 
و�صوح  وعن  اللب�ض  اأمن  عن  م�صوؤولة  كلها  فالقرائن  الهتمام.  من 
املعنى، ول ت�صتعمل واحدة منها مبفردها للدللة على معنى ما، واإنا 

جتتمع القرائن مت�صافرة لتدل على املعنى النحوي وتنتجه«)14(.
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التف�صريّية  النظرّية  باعتبارها  العامل  نظرّية  النحاة  تبّنى  وقد 
باعتبارها  اأي  الإعرابية،  العالمات  ولختالف  النحوية،  للعالقات 
اأ�صا�س مفهوم التعليق، ومل ي�صتثن من القدماء يف هذا التبني اإّل قطرب 
592هـ(.  )ت  القرطبي)16(  م�صاء  وابن  206هـ(  )ت  الب�صري)15( 
ال�صياقية،  العالقات  لطبيعة  العاملي  الفهم  على  الذي  م�صاء  ابن  ثار 
وق�صده نقدًا واإبطاًل وجتريحًا، واأبان ف�صاَده باحلجج املنطقّية، م�صّددًا 
النحو  منظوره  من  اأحالت  التي  العامل  نظرّية  اإىل  ثورته  �صهام  بذلك 
العربي اإىل م�صائل ي�صعب حلُّها، فالت�صّور العاملي ت�صّور باطل اأتى به 
النحاة لتعليل �صنع الظواهر النحوية يف الكلمات من عالمات اإعرابية، 
ومن عنا�صر عاملة كالأفعال والأ�صماء واحلروف، بل العامل هو املتكلم 

نف�صه.
وقد ُعّد هذا التجاوز تركًا للعديد من العلل والأقي�صة التي مل تُعْد 
بل  الأ�صلوب،  اأ�صرار  اكتناه  وعلى  التعبري،  غوام�س  تف�صري  على  قادرة 

ظّلت حبي�صة الفرتا�س والظّن والإبهام، يقول �صوقي �صيف: 
»كل ذلك يدّل به ابن م�صاء على نظريته وهي اأّن حركات الإعراب 
ل تاأتي للدللة على عوامل حمذوفة، واإّنا تاأتي للدللة على معاٍن 
يف نف�ض املتكلم. واإذاً فحرّي بنا اأن نلغي نظرية العامل مادامت حتول 
بيننا وبني الفهم احلقيقي حلركات الإعراب ودللتها، واأي�صا فاإّنها 
توؤّدي بنا اإىل التحريف يف ال�صيغ والعبارات، واأْن نعمد اإىل تاأويل ل 

جتيزه دللت الكلم«)17(.
اإّن التوّجه الإجرائي القائم على اإظهار الهتمام بالعالمة الإعرابية 
والذي يعترب الإعراب وقوفًا على �صل�صلة امللفوظات وفق عالقات جتاورية 
حتكمها �صروط اللغة العربية وحدود ال�صياغة املعيارية، يفر�س حتديد 
الوظائف النحوية لهذه امللفوظات بح�صب العوامل، اأي تف�صريا لأواخر 
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التحليل  هذا  اعتبار  على  الرتكيبية  لالأمناط  نحويًا  وحتليال  الكلمات، 
مبثابة التوجيهات الإعرابية املنا�صبة، وال�صوؤال الذي يتبادر اإىل الذهن 
هو:  املعيارية،  احلدود  احرتام  على  املبني  الإجرائي  التوجه  هذا  من 
هل ميكن اعتبار التحليل النحوي للمتتاليات التلفظية اإجراءًا اإعرابيًا؟ 
العالمات  وتف�صري  حتديد  يف  النحوي  التحليل  ح�صر  هل  اآخر  مبعنى 
حتديد  يف  علميًا  مقبول  اأمر  الكلمات  اأواخر  يف  الواردة  الإعرابية 

مق�صدية اخلطاب؟
هناك حماولت عديدة لتف�صري اختالف العالمات الإعرابية على 
العالمات معان، فال�صّم مثال يف  اأن هذه  الكلمات، على اعتبار  اأواخر 
نظر اإبراهيم م�صطفى، يدل على الإ�صناد، والك�صر يدل على الإ�صافة، 

والفتح دليل اخلفة، يقول: 
»فاأما ال�صمة فاإّنها علم الإ�صناد، ودليل اأن الكلمة املرفوعة يراد 
اأن ي�صند اإليها ويتحدث عنها. واأّما الك�صرة فاإّنها علم الإ�صافة، واإ�صارة 
اأو بغري  اإىل ارتباط الكلمة مبا قبلها، �صواء كان هذا الرتباط باأداة 
اأداة.... اأّما الفتحة فلي�صت عالمة اإعراب ول دالة على �صيء؛ بل هي 
احلركة اخلفيفة امل�صتحبة عند العرب، التي يراد اأن تنتهي بها الكلمة 

كّلما اأمكن ذلك؛ فهي مبثابة ال�صكون يف لغة العامة«)18(.
يبدو هذا التوجه الإعرابي من منظور متام ح�صان، مبهمًا وقا�صرًا 
باملعاين  ربطها  على  والقدرة  الإعرابية،  العالمات  طبيعة  اإدراك  عن 
النحوية ربطًا دقيقًا ومنا�صبًا، خ�صو�صا اإذا رجعنا اإىل م�صروعه الذي 
يقوم على اأ�صا�س اأن الإعراب ال�صحيح ل يرتكز على العالمة الإعرابية 
واملعنوية  اللفظية  القرائن  من  جملة  يتطلب  بل  داّلة،  كقرينة  وحدها 
التي يتوقف عليها الفهم ال�صليم كما اأ�صرت اإىل ذلك �صلفًا، والإحاطة 
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مبالب�صات الفهم من قبل ال�صامع والإفهام من قبل املتكلم، يقول متام 
ح�صان: 

»ولكنه اكتفى بهذا الفهم املبهم القا�صر لطبيعة هذه احلركات، 
منذ  ذكرنا  ما  �صوء  يف  و�صعناه  اإذا  واإبهامه  ق�صوره  يبدو  فهم  وهو 
قليل عندما ذكرنا القرائن املختلفة التي اأعانتنا على اإعراب »�صرب 
زيد عمراً«، حيث راأينا اأّن العالمة الإعرابية لي�صت اأكرث من واحدة 
من قرائن كثرية يتوقف عليها فهم الإعراب ال�صحيح. بل لقد عرفنا 
اأي�صا اأّن الإ�صناد نف�صه قرينة من القرائن املعنوية فيعترب هو نف�صه 

كال�صمة �صاحب دللة معينة على الإعراب ال�صحيح«)19(.
اإّن املعاين النحوية عند متام ح�صان ل تتحدد بالعالمات الإعرابية 
وحدها، بل مبجموعة من القرائن التي تت�صافر فيما بينها لتك�صف عن 
الإفادة وتزيل اأّي لب�س، على اعتبار اأن هذه العالمات ل ت�صكل اإل قرينة 
مبفردها  وهي  الرتكيبية،  الأمناط  بها  تعّج  عديدة  قرائن  بني  واحدة 
قا�صرة عن حتديد الوظائف النحوية والعالقات التجاورية بني املكونات 

الرتكيبية.
العالمة  عن  تعوي�س  جمتمعة  بالقرائن  القول  اأّن  كذلك  ويرى 
ما  اأو  النحوي  للتعليق  عميق  لفهم  وحتقيق  واحدة،  كقرينة  الإعرابية 
ي�صميه بالعالقات ال�صياقية، واإبعاد للعديد من اجلدل واخلالفات التي 
يقدمها  كان  التي  امل�صوغات  كل  ينفي  اأّنه  كما  العامل،  نظرية  بها  تعّج 
النحاة لتعزيز هذا العمل اأو ذاك، اأو العرتاف بقوة هذا العامل على 
الإعراب  هذا  تعلل  التي  التف�صريات  من  ذك  غري  اإىل  الآخر،  ح�صاب 
يف  القرائن  على  العتماد  اأنَّ  كما  مب�صروعيته،  الإقناع  ق�صد  ذاك  اأو 
وبني  ال�صياق،  اأجزاء  بني  الروابط  اإي�صاح  على  اأي�صا  ي�صاعد  التحليل 

املكونات الأخرى من حيث املعنى ومن حيث املبنى.
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وي�صتدّل متام ح�صان على عدم جدوى العالمة الإعرابية يف بع�س 
الأحيان يف الك�صف عن املعنى ببع�س العبارات التي يغيب عنها الر�صف 
الإعرابي املنا�صب للحدود املعيارية املتعارف عليها، على اأ�صا�س احرتام 
�صروط اللغة العربية، وحدود ال�صياغة فيها. فال�صامع ي�صتطيع اإدراك 
املعنى العام للعبارات دون اأن يجهد املتكّلم نف�صه يف منح موؤخرة كل كلمة 
العالمة الإعرابية الالزمة، كما تتبنّي له ال�صالت بني الكلمة والأخرى 
دون دللة هذه العالمة ودون حتليل، لأن قرائن اأخرى قد نابت عنها يف 
ذلك، يقول متام ح�صان، وهكذا »ندرك املعنى العام الذي ينبني على 
ودون  التحليل،  اإىل  احلاجة  دون  بع�ض  مع  بع�صها  الكلمات  �صالت 
اأغنت  قد  اأخرى  قرائن  لأّن  الإعرابية  العالمات  دللة  اإىل  احلاجة 
عنها. ومن هذا نرى فداحة اخلطاأ الذي يكمن يف اعتبار احلركات 

الإعرابية اأهّم ما يف النحو العربي«)20(.

الإعراب بني القرائن واملعنى الوظيفي/ النموذج اجلديد:
يف مقابل حقيقـة قـدم فكرة العامل يف النحـو بورودها يف )الكـتاب( 
180هـ(، والآراء ال�صابقة الواردة فيه بهذا اخل�صو�س عن  ل�صيبويه )ت 
ال�ّصابقني كاخلليل بن اأحمد )ت 170هـ( واأبي عمرو بن العالء )ت154هـ( 
وغريهما، قبل ا�صتقطاب املنطق ب�صكل قوّي للنحاة العرب والتاأثري فيهم، 
ا�صتثنينا  اإذا  بالبديل،  ياأتوا  مل  الذين  واملحدثني  القدامى  النقاد  جند 
طرح متام ح�صان ومن تبعه، والقائل بت�صافر القرائن يف مقابل القرينة 
الواحدة املتمثلة يف العالمة الإعرابية، والتي اعتربت قا�صرة عن الإملام 
بالدللة، والتي بالغ النحاة يف الهتمام بها على ح�صاب القرائن الأخرى، 
ذلك اأّن القرائن تت�صافر على اأنواعها وتوؤّدي املعنى املق�صود من الأ�صلوب، 
»مل  النحاة، يقول متام ح�صان:  العامل عند  وهي بذلك تغني عن فكرة 
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حتظ واحدة من قرائن النحو مبثل ما حظي به الإعراب من اهتمام 
النحاة، �صواء منهم من ربط الإعراب باملعنى ومن مل يربطه«)21(.

لقد كان املتكلم العربي يعتمد فيما يعتمد على احلركة الإعرابية يف 
اللغوي، ويف حالة غياب هذه احلركة  حتديد الوظيفة النحوية للمكون 
وميكن  املحلي،  بالإعراب  ي�صمى  ما  اإىل  اأو  تقديرها،  اإىل  يلجاأ  فاإنه 

تو�صيح ذلك من خالل الأمثلة التالية:
* دخل الطالب اإىل املحا�صرة.

* دخل عي�صى اإىل املحا�صرة.
* دخل هوؤلء اإىل املحا�صرة.

اأن املعنى اللغوي والدليل وال�صم  اإذ  اإ�صكال يف اجلملة الأوىل،  ل 
تغيب  الثانية  اجلملة  يف  لكن  النحوية،  )الطالب(  وظيفة  عن  يك�صف 
والدللة  املعجم  ودللة  الفاعل،  ملوقع  )عي�صى(  احتالل  رغم  احلركة 
على ذلك، املخرج هو جلوء النحاة اإىل تقدير حركة ال�صم على احلرف 

الأخري، معللني غيابها بتعذر ظهورها على الألف املق�صورة.
لأن  نافع،  غري  التقديري  الإعراب  في�صبح  الثالثة  اجلملة  يف  اأما 
ال�صم  على  حتّث  املعيارية  احلدود  لكن  ظاهرة،  )هوؤلء(  يف  احلركة 
يف  )هوؤلء(  كلمة  اأّدتها  التي  النحوية  الوظيفة  اعتبار  على  الك�صر،  ل 
اإىل  دفعهم  قد  بال�صم،  الك�صر  وتعوي�س  التقدير  فا�صتحالة  الرتكيب، 
اأي اإعطاء )هوؤلء( اإعراب الفاعل، لأنها  ما يعرف بالإعراب املحلي، 

اأخذت حمله فوجب اأن تاأخذ اإعرابه.
يرف�س متام ح�صان اعتبار تقدير احلركة/ الإعراب التقديري، اأو 
تقدير املحل/ الإعراب املحلي، قرينة كا�صفة عن املعنى، لأّن القرينة يف 
نظره هي العامل الذي يقود اإىل الفهم، ولي�س الفهم هو املكّلف بالبحث 
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عن القرينة، لأّن من �صاأن ذلك اأن يلحق القرينة بالفهم ولي�س العك�س، 
ون�صبة العن�صر اللغوي اإىل عالمة مقدرة، اأو حملٍّ يعد اأمرًا مرفو�صًا، 

يقول: 
»ومن ثم ل يجدي لتك�صف املعنى اأن تـن�صب العن�صر اللغوي اإىل 
اإليه  حركة مقدرة اأو حمل مقدر، لأّن ذلك يلحق التك�صف ول يقود 
ك�صاأن القرائن. والواقع اأّن القول باملحل الإعرابي ل ينتمي اإىل قرينة 

الإعراب واإّنا هو نوع من ا�صتعمال فكرة »املعاقبة« يف املوقع«)22(.
اإّن اإي�صاح املعنى الوظيفي النحوي عند متام ح�صان ل يتم اإل بوا�صطة 
اإىل  اإدراكها  التي يرجع  القرائن املعنوية،  اللفظية مع  القرائن  ت�صافر 
و�صوح قرينة اأ�صا�صية هي قرينة ال�صياق)23(، وهذه احلقيقة متكننا من 

تف�صري الكثري مما عّده النحاة خاطئا، اأو �صاذًا ل يقا�س عليه.
فاملفعول مثاًل ل يعرف بالعالمة الإعرابية فقط، واإمنا يعرف بها 
وباإ�صميته، وبتاأخره عن الفعل والفاعل، وغري ذلك من القرائن اللفظية، 
وما ي�صاحبها مـن قرائـن معنوية كدللة املفعول على من وقع عليه فعل 

الفاعل، يقول متام ح�صان: 
»ويف العربية من القرائن اللفظية قرينة البنية والإعراب والربط 
وهي  اللفظية،  القرائن  كربى  ذلك  فوق  وفيها  والت�صام،  والرتبة 
قرينة ال�صياق. ول تدل واحدة من هذه القرائن مبفردها على املعنى 

النحوي، واإّنا يت�صح املعنى بع�صبة من القرائن املت�صافرة«)24(.
على  الإعرابية  العالمات  لدللة  املوؤّيدين  من  ح�ّصان  متام  ويعّد 
املعاين الرتكيبية، دون املغالة يف ذلك، بل تت�صافر القرائن اإىل جانب 
عبدالكرمي  يقول  والإ�صافة،  التو�صيح  على  لت�صاعد  الإعراب  قرينة 

الرعي�س:  
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»ومتام ح�ّصان كذلك يوؤّيد القول بهذه الدللة ولكّنه يرّكز على 
اأّن النحاة قد بالغوا يف الهتمام بقرينة العالمة الإعرابية مع اأّنها ل 

توؤّدي دورها اإّل بالت�صافر مع بقية القرائن اللفظية واملعنوّية«)25(.
قوام هذا القول اأطروحة نظرية حتث على ت�صافر القرائن يف مقابل 
ال�صتغناء عن نظرّية العامل، واأ�صا�صها معادلة علمّية قطباها بناء عقلي 
ال�صياقية، وطرح  العالقات  ك�صبكة من  النحوي  النظام  ير�صد  وذهني 
اإجرائي يقيم كّل عالقة من هذه العالقات عند الو�صوح مقام القرائن 
املعنوية التي تعتمد اأ�صا�صًا يف و�صوحها على تداخلها وتفاعلها بالقرائن 
وتفاعل  تكامل  العتبار  بعني  الأخذ  �صرورة  مع  ال�صياق،  يف  اللفظية 
حفظ  اإىل  توؤّدي  قرائن  من  يقّدمانه  ملا  وال�صريف،  النحوي  النظامني 
املعنى واأمن اللب�س، وي�صمل النموذج الذي تقرتحه اأطروحة متام ح�ّصان 

جملة من القرائن نختزلها يف الآتي:
النحاة عناية كبرية، فهي عبارة  اأولها  التي  الإعرابية:  العالمة   -  1
مع  با�صتمرار  يتفاعل  �صوتي  نظام  �صمن  �صوتية  ت�صّكالت  عن 
يف  متمثل  ذهني  جتريد  عن  عبارة  اأّنها  كما  النحوي،  النظام 
الإعرابني التقديري واملحلي، اإل اأّن اأطروحة ت�صافر القرائن بعد 
الرّد على املنكرين ل�صلة الإعراب باملعنى، الذين اأحّلوا على حتويل 
احلركات الإعرابية عالمات طلبًا للخفة وهربًا من ثقل الإ�صكان، 
الإعراب  ب�صلة  اعرتفوا  الذين  النحاة  على  كذلك  بالرّد  قامت 
باملعنى، والذين نعتوا باملبالغني، ومل يكن خطوؤهم اأهون من خطاأ 

املنكرين، يقول متام ح�ّصان: 
»لقد لقيت قرينة الإعراب من هوؤلء قدراً من احلفاوة جعلهم 
يتجاوزون النظر اإىل و�صعها بني قرائن النحو اإىل اأن يجعلوها النحو 
كّله تقريباً، وبنوا على الإعراب هيكال نظريا اأطلقوا عليه ا�صم »العمل 
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النحوي« �صريوا هذا الهيكل غاية تق�صد اإليها درا�صة النحو وينتهي 
اإليها فهمه وي�صعى اإىل حت�صيلها تعليمه. وهكذا اأ�صبح النحو عندهم 

�صبط اأواخر الكلم بح�صب املعنى«)26(.
النظام  يقدمها  التي  القرينة  وهي  ال�صيغة،  اأو  ال�صرفية:  البنية   -  2
بارتباط  الإفادة رهينة  وقيمتها يف  النحوي،  النظام  اإىل  ال�صريف 

الأبواب النحوية بالأمور البنائية اخلا�صة.
واملبنى اأو البنية هو كّل ما يفيد معنى لغوّيًا حرفًا كان اأو ا�صم اإ�صارة 
اأو كل مبنى ذي معنى، وقد  اأو �صيغة �صرفية  اأداة  اأو  اأو ا�صمًا مو�صوًل 
بها دللة  التي يق�صد  املباين  املعاين بح�صب  الإفادة من  النحاة  اعتاد 
حّيز  يف  املفردة  الكلمات  ول�صور  النحوية،  املعاين  على  الكلمات  �صور 
اجلملة �صروط نحوية اإذا حتققت كانت دلياًل على املعاين النحوية التي 

توؤّديها هذه الكلمات.
واحلديث عن ال�صيغة يجّر حتمًا اإىل التمييز بني املعنى الوظيفي 
النحوي وال�صريف، واملعنى املعجمي العريف والجتماعي على اعتبار اأّننا 
ل نلم�س البعد الجتماعي اإّل يف املعنى الدليل الذي يك�صف عنه الكالم، 
وعلى اعتبار اأّن ال�صيغة مبنى �صريف، اأّما الألفاظ امل�صوغة على قيا�صها 

فتن�صب اإىل احلقل املعجمي وتنعت بالكلمات، يقول متام ح�ّصان: 
»البنية اإطار ذهني للكلمة املفردة، ولي�صت هي الكلمة ذات املعنى 
ل  �صريف  مفهوم  البنية  اإّن  نقول  اأْن  للفهم  ذلك  قرب  ورمّبا  املفرد. 
ينطق، واإّن الكلمة مفهوم معجمي منطوق بالقّوة، واإّن اللفظ مفهوم 
يف  الكتابة  اأو  النطق  بو�صاطة  بالفعل  الكلمة  به  تتحقق  ا�صتعمايل 

حميط اجلملة«)27(.
ة حقلي  3 - الربط: ترتبط ظاهرة الربط باجلانب الذهني للفرد خا�صّ
الذاكرة والت�صرف؛ الذاكرة التي تعمل على تن�صيط العقل لتحقيق 
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الإدراك  فيقوم على  الت�صّرف  اأّما  والرتابط،  بالتداعي  يت�صل  ما 
والدوال  املثريات  اإىل  احلقالن  يحتاج  ولذلك  للقرائن،  العميق 
الذاكرة  قدرات  ملحدودية  ونظرًا  الربط.  �صميم  يف  كعنا�صر 
لإثارة  الدوال  هذه  من  الإكثار  اإىل  اأي�صا  يحتاجان  والت�صرف 
مو�صوع التعرف والتحديد، ومن هذه املثريات التي حتث الإن�صان 

على التذّكر، ويتحقق الربط باأ�صلوبني:
اأ - نط املطابقة: الذي يتحقق يف:

* املفرد: املتكلم واخلطاب والغيبة.
* العدد: الإفراد والتثنية واجلمع.

* النوع: التذكري والتاأنيث.
* التعيني: التعريف والتنكري.

املعنى،  واإعادة  اللفظ  واإعادة  بال�صمري،  التطابق:  عدم  نط  ب  - 
والألف والالم، والإ�صارة، واحلرف.

وهكذا ي�صّم الرتكيب اللغوي جملة من القرائن التي ت�صاعد على 
ال�صريف  النظام  اإىل  تعود  ربط  و�صائل  ي�صّم  كما  والإدراك،  التعّرف 

ت�صاعد على التذكر، يقول متام ح�ّصان:  
التعرف  على  تعني  قرائن  على  اللغة  تراكيب  ت�صتمل  هنا  »من 
وت�صتمل اأ�صاليبها على و�صائل تعني على التذكر، والأمر يف احلالني 
يتعّلق بظاهرة من ظواهر ال�صتعمال اللغوي ت�صمى بالربط �صواء يف 
اأو و�صيلة من و�صائل  النحو  الربط قرينة من قرائن  اأْن يكون  ذلك 

الأ�صلوب«)28(.
4 - الرتبة: وهي قرينة تعود اإىل عالقة املبنى باملعنى يف ال�صياق، وتاأخذ 

�صيغتني:
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الرتبة املحفوظة: التي ل حتتمل التقدمي والتاأخري يف النظام  اأ - 
على  التعّرف  يف  لدورها  الأ�صلوبي،  ال�صتعمال  ويف  النحوي، 

معنى امللفوظ وحتقيق اأمن اللب�س.
البالغيون  ي�صّميه  الذي  املجال  املحفوظة: وهي  الرتبة غري   - ب 
والت�صّرف  بالتو�ّصع  للمتكلم  فيه  وي�صمح  والتاأخري،  التقدمي 
قانون  يقّر  النحوي  النظام  اأّن  ذلك  الأ�صلوبي،  ال�صتعمال  يف 
الرتبة مبداأً وي�صمح بالتقليب يف ال�صتخدام اأ�صلوبًا، يقول متام 

ح�ّصان)29(:  
قرينة  النحو  اأّنها يف  اأي  اأ�صلوبية:  وو�صيلة  نحوية  قرينة  »وهي 
على املعنى، ويف الأ�صلوب موؤ�صر اأ�صلوبي وو�صيلة اإبداع وتقليب عبارة 

وا�صتجالب معنى اأدبي«. 
5 - الت�صام: يف البدء اعتمد متام ح�ّصان يف تناوله لقرينة الت�صام على 
الأفقي  والرتكيب   Diachronic العمودي  التقليب  حموري  �صرح 
لأهميتها  اللغة  نظام  داخل  ويف  البنيويني،  فكر  يف   Synchronic

عن  كا�صفة  راأ�صية  عالقة  التقليبية  العالقة  اأّن  ذلك  اخلا�صة، 
كا�صتبدال  باآخر،  مكون  با�صتبدال  وت�صمح  لالختيار،  املتاح  التنوع 
اأن يكون الأمر مرتبطًا ب�صالحية هذا  اأ�صا�س  الفرع بالأ�صل على 
املعاقبة)30(  حتقق  اأ�صا�س  وعلى  �صالحيته،  عدم  اأو  ال�صتبدال 
وتغرّي املعنى داّل على اختالف الأ�صلني، وامتناعها دال على وحدة 

الأ�صل.
اأّما العالقة الرتكيبية فهي عالقة اأفقية حتكم الرتابط بني مكونات 
مظهرًا  التتابع)31(  ويعّد  الن�س،  وعنا�صر  اجلملة،  الرتكيبي/  النمط 
من مظاهر هذه العالقة، كما تعّد املعاقبة والت�صاد والتكامل)32( فروعًا 
على العالقة الرتكيبية، يقول متام ح�ّصان عن عالقة العالقتني بقرينة 

الت�صام: 
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وثيقة  �صلة  ذواتا  كلتاهما  والرتكيبية  التقليبية  »والعالقتان 
واملعاقبة  التوارد  اإمكان  خاللها  من  نعرف  التي  الت�صام  بقرينة 
العن�صرين  اأّن  بو�صوح  يظهر  الذي  والتكامل  الت�صاد  اأو  والتنايف 
املتكاملني ل يتعاقبان، اأّما التتابع فهو امل�صرح الأ�صيل لقرينة الت�صام 

يف ال�صياق«)33(.
وت�صم قرينة الت�صام العنا�صر التالية:

تقديرًا حيث ل  اأو  الآخر ذكرًا  املكونني  اأحد  ي�صتلزم  اأن  التالزم:    - اأ 
واجلار  وال�صلة،  املو�صول  كتالزم  الآخر،  عن  اأحدهما  ينفك 
واملجرور، والعطف واملعطوف، واملبهم والتمييز، وواو احلال وجملة 
احلال، والنا�صب اأو اجلازم والفعل امل�صارع وغري ذلك مما يعترب 

عند النحاة من املتالزمني.
على  �صلبية  لفظية  قرينة  هو  الت�صام،  اأو  التالزم  عك�س  التنايف:   - ب 
وجود  عند  املتنافيني  اأحد  ا�صتبعاد  بوا�صطتها  ميكن  التي  املعنى، 
اأخرى، كال�صمري  اإىل كلمة  الت�صام  الكلمة  اأْن ترف�س  الآخر، وهو 
الذي ل يقبل الإ�صافة اأو النعت، وحروف اجلر التي ترف�س الدخول 
على الأفعال، كما ترف�س واو احلال الدخول على الفعل املا�صي دون 

التو�صط ب)قد( وغري ذلك.
ج - التوارد: اإذا كان التنايف من ظواهر العنا�صر الرتكيبية، فاإّن التوارد 
املعجمية  العالقات  ن�صيب  هو  وذلك  املعجمية،  املفردات  ظاهرة 
من حتديد املعاين النحوية، كاأن حتّدد بع�س ال�صتخدامات اللغوية 
ما يدخل حتمًا على بع�س الكلمات، دون م�صّوغ من قبل نظام اللغة، 
اأْن تتوارد بع�س الأفعال مع بع�س الأ�صماء، وتتنافر مع البع�س  اأو 
الآخر، والرتاكيب التي تنافرت كلماتها تفقد الإفادة واإن حتققت 
لها �صّحة الرتكيب النحوي، يقول متام ح�ّصان عن التوارد والتنافر: 
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ويرجع  املعجمية...  املفردات  ظواهر  فمن  والتنافر  التوارد  اأّما 
ذلك اإىل اأّن مفردات املعجم تنتظم يف طوائف يتوارد بع�صها مع بع�ض 

ويتنافر مع بع�ض اآخر«)34(.
وللنحو �صروط معجمية عديدة ت�صبط التوارد بني مكونات نحوية 

واأخرى يف كّل باب من الأبواب النحوية، اأذكر على وجه اخل�صو�س:
- لزوم الربط باإعادة اللفظ اإذا اأريد اأمن اللب�س.

على  اإّل  املنافرة  تكون  ول  امللفوظات  بني  املعجمية  املنا�صبة  �صرورة   -
�صبيل املجاز.

- ل حذف اإّل بقرينة.
6 - الأداة: هي القرينة اللفظية والهاّمة امل�صتخدمة يف التعليق والرتكيب 
العربي، وهي القرينة املبنى التي ل تظهر عليها العالمة الإعرابية 
كغريها من املبنيات ذات الرتبة التي جتعلها يف غنى عن الإعراب.
اأّنها  كما  دائمًا،  التقدم  ورتبتها  املفرد  املعنى  على  القرينة  وهي 
دارة على  القرينة على املعنى اجلملة/ النمط الرتكيبي، ولها ال�صّ
والأدوات  املفردات  على  الداخلة  الأدوات  من  اأداة  ولكل  العموم، 
معّينًا،  �صيئًا  بعدها  وتتطلب  خا�صة  �صمائم  اجلمل  على  الداخلة 
قرينة  الأداة  وتكون  الآخر،  ال�صيء  توزيعيًا  يخالف  اأو  ينا�صب 
اجلملة، وحتديد اجلملة بالأداة هو الأعم يف العربية، وقد حتذف 
هذه اجلملة وتبقى الأداة قرينة ونائبة عنها بحكم ما بينهما من 
الأدوات ما يدخل على اجلملة  »من  الت�صام، يقول متام ح�ّصان: 
اأو بني اجلملة  الإ�صناد بني طرفيها  فيكون م�صلطاً على عالقة 
الذي يف  املفرد  املفردات فريبط  ما يدخل على  وجوابها، ومنها 
حيزه بعن�صر اآخر من عنا�صر اجلملة. واملعروف اأّن الأدوات ذوات 
الأ�صلوب  يلخ�ض  فقد  اجلملة  على  داخال  منها  كان  فما  معان 

النحوي للجملة كالنفي اأو ال�صرط اأو ال�صتفهام«)35(.
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املرتبطة  ال�صرفية  ال�صيغ  بني  العربية  الكلمات  النغمة: متّيز يف   -  7
النحوي  بالنظام  املت�صلة  التنغيمية  وال�صيغ  ال�صريف،  بالنظام 
قوالُب  الرتكيبية  الأمناَط  متّيز  كما  النحوية،  املعاين  بالأحرى  اأو 
وجمل  النفي  جمل  بني  تفّرق  نغمية  واأن�صاق  اأ�صكال  ذات  تنغيمية 
التاأكيد، اأو بني جمل ال�صتفهام وجمل التاأكيد والإثبات على �صبيل 
املثال، لختالف ال�صيغ التنغيمية من حيث الرتفاع اأو النخفا�س، 
اأو الّتفاق مع النرب من عدم. اأو من حيث ال�صعود من الأ�صفل اأو 
الهبوط من الأعلى، وقد حتذف الأداة الدالة فتحمل النغمة عبء 

املعنى وعبء القرينة.
النحاة قيمة كبرية، ل تبدو يف �صورة  اأولها  والنغمة قرينة هامة 
اأو  كان  �صعرًا  الفني  التعبري  �صورة  يف  واإمّنا  ال�صامتة،  املكتوبة  اللغة 
خطابة اأو م�صرحًا اأو اأداًء �صينمائيًا، يقول متام ح�ّصان:  »ميكن تعريف 
له  كان  ورمبا  الكالم  اأثناء  وانخفا�صه  ال�صوت  ارتفاع  باأّنه  التنغيم 
ت�صتعمل  مل  جملة  يف  والنفي  الإثبات  حتديد  هي  نحوية  وظيفة 
الن�صق  هي  للتنغيم  الأ�صواتية  والوظيفة   . ال�صتفهام...  اأداة  فيها 
الأ�صواتي الذي ي�صتنبط التنغيم منه. اأّما الوظيفة الدللية فيمكن 
يف  ولكن  فح�صب،  وانخفا�صه  ال�صوت  علّو  اختالف  يف  ل  روؤيتها 
الذي  التنغيمي  النموذج  املقاطع يف  لنغمات  العام  الرتتيب  اختالف 
اأمثلته، اختالفاً يتنا�صب  يقوم من الأمثلة مقام امليزان ال�صريف من 

مع اختالف املاجريات العامة التي مّت فيها النطق«)36(.
النحوي عند  املعنى  ت�صاهم يف حتديد  التي  القرائن  فالتنغيم من 
متام ح�صان الذي يوازيه من حيث الوظيفة بعالمات الرتقيم امل�صتعملة 
والتعجب  ال�صتفهام  وعالمات  والفا�صلة،  فالنقطة  العربية،  اللغة  يف 
واحلذف وغري ذلك من العالمات، ت�صكل دلئل على املق�صود باجلملة 
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تارة، وعلى وترية اخلطاب تارة اأخرى، والتي يجب على القارئ اأن يعتني 
بها متام العناية حتى ل يزيغ عن الق�صد، ويحّرف املعنى.

الدللة على  اأو�صح من عالمات الرتقيم هاته من حيث  فالتنغيم 
املعنى النحوي للجملة، وي�صكل �صيغة ت�صهم يف الك�صف عن معنى اجلملة 
ال�صريف  املعنى  عن  بالك�صف  ال�صرفية  ال�صيغة  تقوم  كما  النحوي، 

للكلمة، يقول مقارنًا بني التنغيم والرتقيم: 
اأّن  الكتابة، غري  الرتقيم يف  بوظيفة  يقوم  الكالم  »والتنغيم يف 
التنغيم اأو�صح من الرتقيم يف الدللة على املعنى الوظيفي للجملة. 
ورمّبا كان ذلك لأّن ما ي�صتعمله التنغيم من نغمات اأكرث مما ي�صتعمله 

الرتقيم من عالمات«)37(.
كما يربط متام ح�ّصان على �صبيل الإجراء بني النغمة وال�صتفهام 
�صعري  بيت  لب�س يف  بال  ال�صتفهام  اأداة  �صياق احلديث عن حذف  يف 

لعمر بن اأبي ربيعة )ت 93هـ( الآتي)38(: 
ثم قالوا: حُتّبها؟ قلُت: بهراً !        عدَد النَّجِم واحل�صى والرّتاِب

وهذا البيت من �صواهد النحاة على جواز حذف حرف ال�صتفهام، 
وبهرا: م�صدر مبعنى الغلبة، كاأن حبها غلبه وا�صتوىل عليه، وقد يكون 

املق�صود: بهرا لكم اأي: تبا وهالكا، اأهذا يحتاج اإىل �صوؤال؟
اأداة  بدون  وردت  قد  )حتبها؟(  عبارة  اأن  ح�صان  متام  يذكر 
ال�صتفهامي من  تفقد معناها  اأن  دالة، دون  لفظية  ال�صتفهام كقرينة 
البيت، وذلك بف�صل ال�صيغة التنغيمية لهذه العبارة، بل ميكن اأن تتعدد 
بها،  يقراأ  اأن  ميكن  التي  النغمات  بح�صب  ال�صعري  البيت  هذا  معاين 

يقول: 
»فقد اأغنت النغمة ال�صتفهامية يف قوله: »حتبها؟« مبا لها من 
اأداة ال�صتفهام، فحذفت الأداة وبقي معنى  �صفة و�صيلة التعليق عن 

ال�صتفهام مفهوما من البيت...«)39(.
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على  واإمنا  النغم،  على  الإعراب  ينب  مل  العربي  املتكلم  اأّن  اإل 
املعنى،  ويبعد  اللب�س  اأن يثري  �صاأنه  احلركات، وكان يتجنب كل ما من 
ويزيغ عن القاعدة والأ�صل، ومل يكن ي�صمح على �صبيل املثال باحلذف 

اإل اإذا كان هناك يف التعبري ما يدل عليه.
اإّن جتويز النحاة للحذف م�صروط بوجود ما ي�صري اأو ما يدل على 
املحذوف، ول�صك اأّن يف بيت عمر بن اأبي ربيعة)ت 93هـ( من القرائن، 
اأن عبارة )حتبها؟( تفيد  اأو معنوية، ما يدل على  اأكانت لفظية  �صواء 

ال�صتفهام، رغم عدم اقرتانها باأداة ال�صتفهام.
فاملتكلم العربي حري�س جدًا على ذكر الأدوات ملا لها من قدرة على 
توطيد العالقات التجاورية بني عنا�صر الأمناط الرتكيبية، ولأنها اأكرث 
دللة من النغمات، ويرى: متام ح�صان، اأن للنغمة وظيفة دللية يف بع�س 
 Exclamatory التاأثرية  »اجلمل  بـ:  ي�صميها  الرتكيبية  الأمناط  هذه 
املخت�صرة نحو ل !، نعم!، يا�صالم!، اهلل! اإلخ«)40(. ذلك اأّن دللة هذه 
والإثبات،  والتوكيد،  ال�صتفهام،  بني؛  يتغري  النحوي  ومعناها  اجلمل 
التي  النف�صية  احلالة  وبح�صب  املتكلم،  ي�صدرها  التي  النغمة  بح�صب 
يعتربه: متام ح�صان،  والأع�صاء وغري ذلك، مما  يك�صف عنها اجل�صد 

من القرائن احلالية.
وال�صيغة التنغيمية يف هذا النمط من اجلمل هي امل�صوؤولة الوحيدة 
عن معناها الذي يتغري دون اأن يحدث حتول فيها على م�صتوى البنية، 
باإمكانية  �صمني  ت�صريح  وهذا  واحلذف،  الإ�صافة  م�صتوى  على  اأو 
ال�صتغناء عن العالمة الإعرابية التي يعتمد عليها النحو يف الك�صف عن 

املعنى، وتعوي�صها بقرينة اأخرى هي النغمة.
ومن وظائف النغمة اأي�صًا؛ الدللة على متام املعنى اأو عدمه، لذا 
وبح�صب  اأوًل،  اجلملة  معنى  بح�صب  النغمة  تكون  اأن  لذلك  تبعا  يجب 
تام تكون  العبارة غري  ثانيًا، فعندما يكون معنى  اأو عدمه  املعنى  متام 
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النغمة م�صطحة، ل �صاعدة ول هابطة، اأّما عندما يكون املعنى قد اأّدى 
الق�صد فاإّن النغمة ت�صبح هابطة، فال�صعود اإذا علم اللب�س، والهبوط 
يف الهواء اأو اخلف�س يف ال�صوت علم متام املعنى، وي�صبح املتكلم ملزمًا 
باأْن يوزع التنغيم بح�صب الفقرات التنف�صية التي يتلوها على ال�صامع، مع 
�صرورة ربط هذه الفقرات مبا يلزم من اأدوات الربط كاأدوات العطف 
ما  التي حتدد  الو�صائل  من  الأ�صا�س  على هذا  والإعراب  وغريها)41(. 
ي�صمى باملعنى الوظيفي الذي يحقق الفهم املن�صود، ويك�صف عن املعنى 
والنحو،  وال�صرف،  ال�صوت،  هي:  اأ�صا�صية  ركائز  ثالث  على  اعتمادًا 
بعد  ح�صان،  مّتام  يقول:  وجيد،  اأف�صل  ا�صتغالل  اإىل  حاجة  يف  وهي 

اإعرابه لبيت �صعري:  
ن�صتطيع  حد  اأّي  اإىل  يبني  التفا�صيل،  الكامل  الإعراب  »هذا 
»املعنى  ا�صطالح:  عليه  اأطلقنا  ما  على  اللغوي  التحليل  يف  التكال 
اإّن  حيث  من  �صوتياً  الفهم  يحدد  الوظيفي  املعنى  فهذا  الوظيفي«. 
�صكلي  اإطار  املبنى  اإن  حيث  من  و�صرفياً  ا�صتبدايل،  مقابل  احلرف 
يتحقق بالعالمة، ونحويا من حيث اإّن العالقة ال�صياقية تك�صف لنا 

عن ترابط املباين التي حتققت بالعالمات يف �صياق الن�ض«)42(.
ول ميكن الف�صل بني هذه الركائز اإل لغر�س التحليل اللغوي، يقول 

متام ح�صان: 
»كذلك يتوقف اإعراب ن�ض ما على؛ وظائف الأ�صوات، ووظائف 
املباين، ووظائف القرائن، ونظام العالقات، فال يف�صل يف الذهن بني 
كل ذلك اإل لأغرا�ض التحليل اللغوي، اأما يف الرتكيب فال ف�صل«)43(.
اأكرثوا  الذين  العرب  للنحاة  نقده  ارتكز ت�صور متام ح�صان، على 
وتف�صريًا  النحوية،  للعالقات  تف�صريًا  باعتباره  العامل  عن  الكالم 
كابن  النحاة  بع�س  لنقد  نقده  وعلى  الإعرابية،  العالمات  لختالف 
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م�صاء القرطبي )ت 592هـ( يف كتابه )الرد على النحاة( الذي تناول 
هذا الفهم لطبيعة العالقات ال�صياقية بالنقد والتفنيد والتجريح، واأبان 

ف�صادها باحلجة والربهان، يقول عنه:  
»مل ياأت بتف�صري مقبول لختالف العالمات الإعرابية باختالف 
املعاين النحوية، ومل يقم مقام العامل فهما اآخر لهذه العالقات غري 
يتوقف  فردياً  اأمراً  بذلك  اللغة  املتكلم، فجعل  العامل هو  اإن  قوله: 
الذي هو  الجتماعي  العريف  الطابع  املتكلم، ونفى عنها  اختيار  على 

اأخ�ض خ�صائ�صها«)44(.
ال�صياق من قيود الرتكيب و�صروط  ال�صياق: هي ما يكتنف  قرينة   - 8
املعجمية  مبلفوظاتها  اللغة  نظام  على  تقوم  اأّنها  ذلك  الإفادة، 
ودللتها  ال�صرفية،  و�صيغتها  املعيارية،  التجاورية  وعالقاتها 
القرائن،  كربى  بذلك  وهي  العنا�صر،  مبختلف  ومقامها  املتنوعة 
ولأّن العتماد عليها يف حتقيق الإفادة وحتديد املعنى اأكرب واأجهر 
الإعرابية،  )العالمة  النحوية  اللفظية  القرائن  على  العتماد  من 

الربط، ال�صيغة،...(.
واملعاين  احلقيقية  املعاين  بني  التمييز  يف  ال�صياق  قرينة  وتتحكم 
املجازية، ويف حتديد مق�صدية الكالم عند غياب القرينة اللفظية، وهي 
التي اأبعدت اللب�س عن املعاين القراآنية بعيدًا عن كرثة الحتمالت التي 

قد ت�صمح بورودها الرتاكيب، يقول متام ح�ّصان: 
ناحيتني:  من  اإليه  ينظر  ثّم  ومن  التوايل،  بال�صياق  »املق�صود 
اأولهما: توايل العنا�صر التي يتحقق بها الرتكيب وال�صبك، وال�صياق 
الأحداث  توايل  والثانية:  الن�ض«،  »�صياق  ي�صّمى:  الزاوية  هذه  من 
التي �صاحبت الأداء اللغوي وكانت ذات عالقة بالت�صال، ومن هذه 
الناحية ي�صمى ال�صياق: »�صياق املوقف«... وبهذا نرى اأّن �صياق الن�ض 
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العالقات  قوامها  والأوىل  دللية؛  اأو  تركيبية  قرينة  يكون  اأن  اإّما 
�صياق  اأّما  الن�صية.  العالقات  قوامها  والثانية  واملعجمية  النحوية 
املوقف فاإّما اأن يكون قرينة واقعية اأو عقلية. والواقعية مبناها على 
العملية  العالقات  اأو  اجلغرافيا  مواقع  اأو  التاريخ  اأحداث  اأو  العرف 
فاإّنها تن�صاأ عن  العقلية  اأّما  الكالم.  الذي حدث فيه  املوقف  اإطار  يف 
تداعي املعاين بحيث يثري بع�صها بع�صا يف ت�صل�صل منطقي )طبيعي 

ل �صوري(«)45(.
 ت�صمن هذا التعريف لأنواع  قرينة ال�صياق وهي كالتايل:

 اأ - العالقات النحوية: التي تفهم بقرينة ال�صياق.
ب - العالقات املعجمية: التي ل يتحقق فهمها بدون العالقات النحوية.
ج - الدللة: فقد ي�صمل الن�س على ما يحيل اإىل معنى غري م�صّرح به، 

ا اآخر. كما قد يف�ّصر الن�س ن�صّ
القرينة الواقعية: التي تعتمد يف الإفادة على كّل عنا�صر املوقف  د - 
الذي اأنتج اأو حدث فيه اإنتاج الن�س، كما قد تعتمد على نوع العالقة 

بني املُتكلِّم وال�ّصامع.
هـ - القرينة العقلية: التي تفر�س عقال حتويل الفهم من الظاهر اإىل 

فهم اآخر/ الباطن بالعتماد على التاأويل.
متهيدًا  العربي  للنحو  ح�ّصان،  متام  اقرتحه  الذي  النموذج  يعد 
لإعالن فكرة ت�صافر القرائن التي ترى اأّن القرينة الواحدة غري قادرة 
على حتديد املعاين النحوية، كالعالمة الإعرابية التي اعتمدها النحاة 
القرائن  وتت�صافر  تتعاون  واإمّنا  النحوي،  بالعمل  عالقتها  يف  العرب 
فكرة  اأّن  هذا  ويعني  املعاين.  تلك  بيان  لأجل  اختالفها  على  جمتمعة 
الت�صافر تغني عن القول بنظرية العامل، والربط بني القرينة الواحدة 
ة  واملعنى النحوي اأ�صبح متجاوزًا، لأّنه يتطلب نظرية عمل نحوي خا�صّ



نظرية اإلعراب بني فاعلية العامل وتضافر القرائن

20
14

س 
مار

 - 
هـ

14
35

خر 
اآل

ع 
بي

، ر
 3

6 
دد

لع
ا

62

جـــــذور

القائم  ال�صليم  املنطقي  والبناء  الإفادة  وطلب  يتنافى  مما  قرينة  بكل 
على الختزال العلمي؛ لذا فالقول بالت�صافر يغني كذلك عن تخ�صي�س 
كّل قرينة باملزيد من التنظري الإ�صايف، اإّل ما تتطلبه ال�صرورة العلمية 

الق�صوى، يقول متام ح�ّصان: 
»لقد اأعطى النحاة العرب لإحدى هذه القرائن )وهي العالمة 
الأخرى،  القرائن  ذكر  اأخمل  عظيماً  العناية  من  ن�صيباً  الإعرابية( 
فبدا النحو العربي وكاأّنه اإعراب خال�ض، وقامت على الإعراب فكرة 
العامل النحوي التي راأى فيها النحاة قمة نظريتهم، ويراها املنهج 
الو�صفي املعا�صر اأكرب خدعة جازت على ذكاء النحاة العرب على مّر 

الع�صور«)46(.
الرتخ�س  مبداأ  بالت�صافر  القول  عن  النموذج  هذا  يف  ويتفّرع 
قا�صر  وهو  ال�صرورة،  اأو  التو�ّصع  يقارب من منظور متام ح�ّصان  الذي 
الرتاثية  الن�صو�س  يف�ّصر  مبداأ  لأّنه  املعا�صرين،  دون  الف�صحاء  على 
يف  التو�صع  ق�صد  للمعا�صرين  ف�صحة  ولي�س  املعياري،  للرتاث  املخالفة 
ويرّبئ  الف�صحاء،  على  النحاة  طعون  يلغي  بذلك  فهو  ال�صتخدامات، 

الجتهادات ال�صاّذة، يقول متام ح�ّصان: 
»واملق�صود بالرتخ�ض يف القرينة اإهدارها عند اأمن اللب�ض اتكال 
على اأّن املعنى مفهوم بدونها، فاملعنى يقت�صيها فتكون مميزة بدل من 
اأن تكون هي التي تقت�صي املعنى ومتّيزه، ومن هنا ت�صبح فائ�صة«)47(.
ي�صتغنى  ل  اللب�س  وباأمن  عليه،  يقا�س  ل  مبحّله  رهني  والرتخ�س 
يف  الرتخ�س  اأّما  والقبح،  اجلمال  ال�صعرية  ال�صرورة  ومعيار  عنه، 
القرائن فملحوظ يف القراآن الكرمي ملعايري جمالية واإبداعية راقية تناأى 
عن ال�صرورات، ومببداإ الرتخ�س ي�صبح ال�صذوذ معيارًا ماألوفًا قد درج 
الكالم الف�صيح على تداوله، ومن ثمَّ اأمكن �صّمه مل�صروع نظرية النحو 

العربي واإعادة العتبار للقراءات ال�صاذة، يقول متام ح�ّصان: 
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ل  بحيث  العرب  كالم  يف  وال�صيوع  الكرثة  من  الرتخ�ض  »ولأّن 
اللب�ض،  باأمن  حالة  كّل  يف  م�صروط  لأّنه  ثّم  �صذوذاً  يعّد  اأن  ينبغي 
اأن يحتل مكانه امل�صروع من النظرية النحوية  ومن هنا كان يح�صن 
واأل تنقطع الأ�صباب بينه وبني قواعد النحو. ومن اأ�صول النحاة اأّن 

»ال�صذوذ ل ينايف الف�صاحة««)48(.

الإعراب بني كفاية املنهج وعمق النظرية:
يربط م�صروع متام ح�ّصان بني فكرة ت�صافر القرائن والتحليل اللغوي 
واملباين  العربية  اللغوية  الدرا�صات  بني  امللحوظ  الرتابط  اعتبار  على 
الرتابط  عدم  ح�صاب  وعلى  باملعاين،  الباهت  الهتمام  ح�صاب  على 
الهتمام  الدالة عليها، ويف مقابل عدم  واملباين  الرتكيبية  املعاين  بني 
اأغفل ح�ّصان يف هذا امل�صروع دور  يف الرتاث املعياري باملعنى املعجمي 
العامل النحوي يف التحليل اللغوي، وكان البديل املو�صوعي والعلمي هو 
فكرة القرائن وت�صافرها يف �صبيل الو�صول اإىل املعنى الرتكيبي للق�صاء 
على وهم هذا العامل، وال�ّصوؤال املطروح باإحلاح: هل تغني فكرة القرائن 

عن نظرية العامل؟
بغ�ّس النظر عن اأ�صالة م�صطلح القرائن اأو عدم اأ�صالته يف النظرية 
النحوية بحكم وروده يف عدد من امل�صادر النحوية واللغوية)49(، نالحظ 
الرغبة يف ت�صّور ح�ّصان اإىل اإي�صال املتلقي اإىل معنى النمط الرتكيبي 

الذي يقول عنه: 
»ومن هنا جاء م�صطلح »النمط الرتكيبي« ليدل على بناء اجلملة 

من ركنيها وما ع�صى اأن يكون �صرورياً لعن�صر الإفادة فيها«)50(.
وقد تتعّدد معاين هذا النمط الرتكيبي لأ�صباب بنائية كثرية تفر�س 
احلاجة اإىل قرينة خارج هذا النمط لعدم كفاية القرائن النحوية عند 

تعّدد املعنى، عرفت يف الغالب بقرينة ال�صياق، يقول: 
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قد  لأّنها  النحوية  القرائن  كربى  هي  هذه  ال�صياق  »وقرينة 
تعتمد على �صيء من هذه القرائن النحوية املفردة اأو تتجاوزها اإىل 

اأمور دللية من العقل اأو من املقام املحيط باجلملة«)51(.
ويقوم التو�صل اإىل املعنى الرتكيبي على اأ�صا�س مالحظة املتتاليات 
التلفظية، وبالتايل مالحظة القرائن التي تقود اإىل هذا املعنى، واأثناء 
القرائن  اأ�صعب  التعليق  قرينة  اعتربت  الك�صف  هذا  اأو  املالحظة  هذه 
بع�س  اإىل  يوؤّدي  قد  الذي  التدّبر  تتطّلب  خال�صة  معنوية  قرينة  لأّنها 
الأفكار الظنية التي قد تخرج عن منهج التفكري املعياري، كما اعتربت 
غاية التحليل الإعرابي، وهي بذلك اأّم القرائن النحوية، وي�صعب على 
املتلقي الو�صول اإليها اإذا كان يح�ّس ويعرتف ب�صعوبة الإعراب يف بع�س 

الأحيان)52(. 
الإعراب  فائدة  حتمًا احلديث عن  يفر�س  الت�صّور  هذا  ومواجهة 
عديدة  قرائن  بني  واحدة  قرينة  يف  الإعراب  اختزال  لأّن  واأ�صالته، 
اإىل املعنى الرتكيبي، يعّد تقليال من �صاأن هذه الآلية التي تعّد  مو�صلة 
والعربية وجهان لعملة واحدة، وقد دّل ال�صم على امل�صّمى، وبينهما من 
ال�صتقاق اللغوي ما يفيد دّقة امل�صطلح حتديدًا وغر�صًا يف الفكر اللغوي 

العربي، يقول حممد ح�صن عن ت�صّور متام ح�ّصان: 
»اأّم  »وهو حماولة تهويل �صاأن الإ�صناد الذي �صّماه التعليق، فهو 
حماولة  ثم  الإعرابي«  التحليل  من  الكربى  »الغاية  وهو  القرائن«، 

ا�صتبعاده من جمال النحو«)53(.
وهكذا فظاهرة الإعراب حّل منا�صب ودليل مالئم للنمط الرتكيبي 
العربي، فهو دليٌل على الفكر العربي، ورمز للمعنى، ي�صاعد على معرفة 
املكونات التلفظية للنمط الرتكيبي، ثم ياأتي بعد ذلك اختالف القدرات 
يف حت�ّص�س هذه املكونات، وا�صتيعاب الدللت واأ�صرار الألفاظ واإيحاءات 

القرائن، وبذلك فنظام اجلملة و�صياق الكالم ل يغنيان عن الإعراب.
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 فال ميكن اإنكار حقيقة التداخل والتفاعل الآيل بني �صياق الكالم 
ومالب�صاته، ونظام الأمناط الرتكيبية، ودوره يف الوقوف على الإفادات 

التي يرمي اإليها املتكلم، يقول عبد الكرمي الرعي�س: 
مل�صايرة  املالئم  والدليل  املنا�صب  احلّل  هي  الإعراب  ظاهرة  »اإّن 
اجلملة ونظامها يف العربية ذلك الدليل الذي اقرتن بالعربية منذ 
وجودها، وارت�صاه العرب دلياًل للفكر، ورمزاً للمعنى وم�صاعداً على 
اإىل  وير�صد  الفكرة  يقّرب  الذي  فهو  الرتاكيب،  يف  الت�صرف  حرية 

املعاين الأ�صا�صية للجملة«)54(.
الكرمي  والقراآن  الإعراب  ظاهرة  بني  الربط  اأ�صالة  على  والدليل 
والأدب  باللغة  ممتزجًا  النحو  كان  وقد  والّرحم،  اجلنني  بني  كالربط 
وعلم القراءات منذ الأطوار الأوىل للثقافة الإ�صالمية، ومن هنا اختلط 
الأواخر  واأ�صباب ل�صبط  اكت�صفوا من علل  و�صّموا ما  بالإعراب،  النحو 
علل الإعراب اأو علل النحو، ولكل منهما يف الواقع العلمي اأدوار وظيفية 

توؤّديها يف علم اللغة، ويف واقع الأداء، يقول �صميح عاطف الزين: 
»فاإذاً، لن يفهم القراآن دون فهم الإعراب والعك�ض ي�صّح، اأي اأّننا 
اإذا فهمنا القراآن فهمنا الإعراب، بل لول القراآن ملا عرفنا الإعراب، 
هو  الكرمي  القراآن  اأّن  فكما  الأ�صيل.  نبعه  من  اإّل  ي�صتقى  ل  لأّنه 
م�صدر ت�صريع، فاإّنه كذلك م�صدر ابتكار لقواعد الإعراب، وعنه �صدر 

هذا العلم«)55(.
ارتكزت فكرة ت�صافر القرائن بالأ�صا�س على تفكيك بنية الإ�صناد 
يعّد من مهام  الذي  اللغوية  املوا�صعات  بني  التجاورية  العالقات  وبيان 
حتديد  يف  واأثرها  العامل  نظرية  الفكرة  تعّدت  وهكذا  الإعراب،  اآلية 
اللفظية  القرائن  فيها  مبا  القرائن  مفهوم  اإىل  الإعرابية  العالمات 
والقرائن املعنوية، والذي يقوم على فكرة التعليق اأو العالقات ال�صياقية 
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باعتبارها الفكرة الأ�صا�صية يف الرتاث املعياري، ول يبعد هذا املفهوم 
ل من �صاأن الإ�صناد عن مالحظات جوهرية هي كالتايل: الذي هوَّ

1 - اإغفال املعنى املعجمي/ املقام: مل تعر فكرة ت�صافر القرائن حاجة 
اإىل هذا امل�صتوى اإذا ات�صح املعنى الوظيفي للملفوظات التي ت�صكل 
النمط الرتكيبي، ذلك اأّن املعنى على امل�صتويني ال�صوتي والنحوي 
يعتمد يف  اأن  التفا�صيل ميكن  الكامل  الإعراب  واأّن  معنى وظيفي، 

التحليل اللغوي على هذا املعنى.
املعاين  وبني  الإعراب  اآلية  بني  قوية  املنظور  هذا  من  فال�صلة 
الوظيفية، اإذ التحليل الإعرابي رهني مبجرد العلم بوظيفة امللفوظات يف 
ال�صياق، وي�صبح يف غاية الإفادة، والوظائف معلومة من ال�صيغ والو�صع، 
ل من الدللة على املفهوم اللغوي، في�صتطيع القارئ اإعراب ملفوظات ل 
على  والر�صف  العربية،  �صروط  على  ال�صياغة  اأ�صا�س  على  لها،  معنى 
�صاكلة الأمناط الرتكيبية، يقول متام ح�ّصان ب�صكل جممل يف املو�صوع: 

»فالإعراب اإذاً فرع املعنى الوظيفي، ل املعنى املعجمي، ول املعنى 
الدليل«)56(.

املعجمي/  امل�صتوى  اإغفال  اأو  جتاوز  الأحوال  من  بحال  ميكن  ول 
املقام لدوره يف الك�صف عن املعنى، ولتداخله وتفاعله مع اآلية الإعراب يف 
توجيه العالقات التجاورية داخل النمط الرتكيبي، ويف التحكم املنطقي 
اإذا حمل الكالم على  يف حتديد الوظائف النحوية للموا�صعات اللغوية 
التجاوز عن  اإىل حني  الإفادة  ذلك يف  قيمة  تظهر  ول  املاألوف،  الوجه 
يوّجه  املعجمي  فاملعنى  اأ�صا�صية،  عملية  الإعراب  ي�صبح  حيث  الرتبة 

ب�صكل قوّي تكييف وجتديد املواقع الإعرابية.
العالقة  اأخرى  مّرة  نوؤّكد  املعجمي:  النحوي  التداخل  اإغفال   -  2
اأّن  ذلك  الرتكيبي،  واملعنى  املقام  املعجمي/  املعنى  بني  اجلدلية 
على  الوقوف  اأثناء  متنعه  قد  للمتلقي  الذهنية  القدرات  �صعف 
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القرائن الظاهرة يف مكونات النمط الرتكيبي من حت�ّص�س املعاين 
اللغوية والتقلبات النحوية، ومن عدم التو�صل اإىل الإعراب الدقيق 

اأو املعنى الرتكيبي، يقول حممد ح�صن: 
الرتكيبي  املعنى  دليل  )وهو  الدقيق  الإعراب  اإىل  »الو�صول 
ال�صيغ  يف  املتمثلة  الظاهرة  للقرائن  التح�ص�ض  طريق  عن  الدقيق( 
د. متام  التي و�صعها  بال�صورة  اإليها  والرتب وما  الإعراب  وعالمات 
ح�ّصان اأمر غري موثوق به حتى على م�صتوى اجلمل الب�صيطة التي 
مثل بها. ذلك اأّنه ميكن اأن يكون هناك جمل يخّيل للمتلقي املتح�ص�ض 
الذي لُيْعِمل ذهنه اأّنها على ال�صورة الظاهرية نف�صها، يف حني اأّنها 

خمتلفة ولها اإعراب خمتلف ومعنى تركيبي خمتلف«)57(.
الذي  ال�صياقية(  )العالقات  التعليق/  اإىل  النظر  ميكن  فهل 
ا�صتخدمه متام ح�ّصان والذي اأورده عبدالقاهر اجلرجاين)ت 471هـ( 
دون النظر يف املعاين املعجمية، واأن ل �صبيل اإىل معرفة تعّلق الألفاظ 
بع�صها ببع�س اإّل بعد معرفة معانيها يف النف�س، واأّن هذه الألفاظ تخ�صع 

لنظم ولرتاتبية نطقية مبوازاة مع تراتبية املعاين؟
فاجلرجاين مل يف�صل بني املعاين النحوية واملعنى املعجمي، وكان 
اأكرث و�صوحًا وبيانًا يف اختالف املعاين مع ترتيب الألفاظ، واإذا كان متام 
املعجمية،  املعاين  عن  بعيدًا  النحوية  للمعاين  الأهمية  اأوىل  قد  ح�ّصان 
وتفاعل  تداخل  471هـ( قد ك�صف عن  التعليق عند اجلرجاين)ت  فاإّن 

النحوي واملعجمي يف الإفادة ويف النظم، يقول اأحمد �صليمان ياقوت: 
»وهكذا اإذا م�صينا اإىل اآخر ال�صوط، ل بّد اأن جند املعنى املعجمي 
اللغة  اأي الإعراب. ذلك لأّن  اأّول، وهو الذي يحدد املعنى الوظيفي، 
لي�صت قوالب �صكلية جمّردة ُي�صّب فيها اأّي كالم في�صتقيم الإعراب، 
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منها  الغر�ض  �صيء  كل  قبل  اجتماعية  وظيفة   - اللغة  اأي   - ولكّنها 
يذكر  عندما  القاهر  عبد  عند  و�صوحاً  يزداد  الأمر  اإّن  بل  الإفهام. 
�صراحة لفظ )العامل( وهو يق�صد بالطبع العامل النحوي، ويربط 

هذا العامل باملعنى ووجوه البالغة«)58(.
ال�صقوط يف النمطية/ ال�صورية: يتمّكن الفرد من منظور فكرة   - 3
ت�صافر القرائن اأن يعلم وظيفة الكلمة يف ال�صياق ليعرف اإعرابها 
اأّنها م�صوغة على  اأن يكون لها معنى، رغم  اإعرابًا �صحيحًا، دون 

�صروط وتراكيب اللغة العربية.
اإذا ات�صح معناه الوظيفي وغاب معناه  اإعراب كالم  وهكذا ميكن 
ال�صورية  الأمناط  �صاكلة  على  الكالم  هذا  يكون  اأن  ويكفي  املعجمي 
عن  الك�صف  اأّن  ذلك  والنطق،  واحلروف  الرتاكيب  حيث  من  العربية 
املعنى الوظيفي هو ال�صبيل اإىل الك�صف عن التعليق/ العالقات ال�صياقية.
هي  التي  النمطية  واجلمل  اإّل  التحليلي  الأ�صلوب  هذا  ين�صجم  ول 
�صور تاأليفية للكالم تلتزم الرتبة وذكر ما يطرد ذكره وو�صل ما يطرد 
ملفوظات  يف  الت�صّرف  اأو  التو�صع  واإمكانية  تتعار�س  والنمطية  و�صله، 
الأمناط الرتكيبية واأن�صاقها، هذا الت�صرف الذي يعّد اأهّم خ�صائ�س 
حرية  من  وانتقا�صًا  حرمانًا  يعّد  الأ�صلوب  هذا  وتطبيق  العربية،  اللغة 

اللغة وتراثها واأهلها، يقول اأحمد �صليمان ياقوت: 
»فهل بعد هذا نقول اإّن املعاين الوظيفية - اأي الإعراب - يعرف 
التعليق  قرائن  اإىل  النظر  يف  باأ�ض  ل  املعجمية؟  املعاين  عن  معزول 
املعنوية التي ذكرها الدكتور متام، وهي قرائن الإ�صناد والتخ�صي�ض 
املعاين  باإدراك  اإل  تعرف  ل  القرائن  هذه  ولكن  والتبعية.  والن�صبة 
املعجمية اأّول، واإّل فمن اأين يل اأن اأعرف اأّن هناك عالقة اإ�صناد بني 
اأكن  مل  اإذا  جمتهد(،  )التلميذ  اجلملة:  يف  و)جمتهد(  )التلميذ( 

اأعرف املعنى املعجمي لكل من التلميذ واملجتهد؟«)59(. 
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4 - التكلف يف النموذج اجلديد: ميكن تلم�س هذا التكلف من زاويتني:
اأ -  ي�صتطيع القارئ التو�صل اإىل اخلرب اأو احلكم اأو الإفادة ب�صفة 
تقّدمه  ملا  واحلقيقي  الدقيق  ال�صتيعاب  من  انطالقا  عامة 
وما  م�صامني،  من  الرتكيبية  الأمناط  يف  الإ�صنادية  العالقات 
الكربى من  الغاية  وهي  القرائن  اأّم  العالقات هي  دامت هذه 
والعالقات  الأمناط  هذه  بناء  حمور  وهي  الإعرابي،  التحليل 
ودربته  القارئ  هذا  مبمار�صة  فهي  بينها،  املوجودة  التجاورية 
تختزل كّل القرائن الأخرى، �صواء كانت قرائن تكميلية تتكّلف 
الفني  بال�صبط  مكّلفة  قرائن  اأو  ال�صياقية،  العالقات  بتحديد 

لل�صياغة والإعراب، يقول حممد ح�صن: 
اأ�صا�ض  اأّن ت�صّور د/ متام للتحليل النحوي مبني على  »يالحظ 
الإحاطة باملعلومات النحوية التي اأدخلها يف التحليل )ال�صيغ و�صور 
تركيب  و�صور  واملطابقة..  والرتب  والتعدية  والإ�صناد  الإعراب 
اأّن ثغرات هذا الت�صور جتعلنا  اجلمل.. اإلخ(، هذه واحدة، والأخرى 
 - الأئمة  مئات  عالج  الذي  القدمي  النحو  نت�صاءل عن جدوى هجر 
مليء  جديد  ت�صور  اإىل  ثغراته  كل   - قرناً  ع�صر  ب�صعة  امتداد  على 
بالثغرات، وهو يف اأح�صن تقدير له حماولة للتعبري عن القدمي نف�صه 

مب�صطلحات جديدة غري حمكمة«)60(.
يف  الرتكيبي  املعنى  على  الإعرابية  العالمة  بني  اجلمع  اإّن   - ب 
وخمتلف  اللب�س،  اأمن  على  دلياًل  النمطية  غري  الرتاكيب 
باعتبارها  الإ�صناد  عالقة  خا�صة  الت�صافر  فكرة  يف  القرائن 
مناط ظاهرة الإعراب، ليوؤدي اإىل التقليل من �صاأنها باعتبارها 
يف  وتف�صياًل  جملة  ت�صاهم  اأخرى  قرائن  بني  واحدة  قرينة 
التو�صل اإىل املعاين النحوية والرتكيبية، كما يوؤّدي هذا اجلمع 
التاريخ،  القدامى عرب  النحاة  العامل وجهود  اإىل ظلم نظرية 
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يقول اأحمد �صليمان ياقوت: 
»ويظلم النحاة القدامى من يقول اإّنهم قرروا نظرية العامل بعيداً 
لينظر  النحوي مل يكن  العامل  واأّن  للن�ض،  ال�صياقية  العالقات  عن 
اللفظية،  القرائن  قرينة من  التي هي  الإعرابية،  العالمات  اإىل  اإّل 

ولي�صت كّل القرائن، كما اأّنها ل عالقة لها باملعنى الدليل«)61(.
ونظرية العامل قدمية قدم النحو العربي، وردت يف الكتاب ل�صيبويه 
يقّدم  اأن  دون  للنقد  وتعّر�صت  ال�صابقني،  العلماء  اأ�صا�س نظريات  على 
ذلك  يف  مبا  العلمي،  الواقع  يف  للتطبيق  قابلة  اإجرائية  بدائل  النقاد 
البديل النحوي اجلديد الذي قّدمه متام ح�ّصان ممثال يف فكرة ت�صافر 
تركيب، ويف  كل  املق�صود من  املعنى  لتوؤدي  اأنواعها،  القرائن مبختلف 

ذلك ا�صتغناء عن فكرة العامل النحوي، يقول عبد الكرمي الرعي�س: 
فعاًل  التو�صيح  على  وت�صاعد  تت�صافر  القرائن  اأّن  »واحلقيقة 
مّما  فهذا  العامل  فكرة  عن  تغني  اأّنها  واأّما  فيه،  نزاع  ل  مما  وذلك 
ي�صعب الت�صليم به حيث اإن القرائن نف�صها ل ميكن فهمها دون معرفة 
العامل ونوعه ومعناه الدليل اأي�صاً، فقرينة التعدية والتخ�صي�ض ل 
يتطلبه من  وما  ومعناه  العامل  نوع  نعرف  اأن  بعد  اإل  فهمها  ميكن 
ارتباط مبا بعده ملا بينهما من تعّلق معنوي وخ�صو�صا عندما يكون 

الكالم مكتوبا بغري ت�صكيل«)62(.
وحتتل العالقة الإ�صنادية موقعًا مركزيًا يف نظرية الإعراب، ويتوقف 
الدالة،  العالمات  مكوناته  اأواخر  على  مقروء  كالم  كل  على  و�صوحها 
العالقات  و�صوح  اإىل  اإ�صافة  دقيقة،  اأحكام  من  ذلك  على  يرتتب  ملا 
التجاورية بني املوا�صعات اللغوية لدورها يف املعنى وبالتايل يف اإعطاء 
اأن نهمل دور احلدود املعيارية الكثرية  احلكم الإعرابي املنا�صب، دون 
ونوع  التاأخر،  اأو  التقدم  كاأحكام  املعياري  العربي  الرتاث  �صّكلت  التي 
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الكلمة و�صيغتها وا�صتقاقها وطرق تعّلقها وغري ذلك من الأ�صا�صات، يف 
التعبري عن املعاين.

والعوامل  الإعرابية  العالمات  بني  الآيل  والتداخل  للتفاعل  ونظرًا 
عبد  يقول  الإ�صنادية،  العالقات  يف  لدورها  دالة  باأنواعها  غدت  فقد 

الكرمي الرعي�س: 
اأ�صبحت القرينة الإعرابية - مع احتياجها لغريها -  »ومن ثّم 
اأو�صَح القرائن واأي�صر ال�صبل للو�صول اإىل املعنى، فال غرو اأن يهتم 
بقية  من  غريها  يهملوا  مل  كانوا  واإن  غريها،  من  اأكرث  النحاة  بها 

القرائن«)63(.
وعلى هذا الأ�صا�س فال خالف بني النحاة والنقاد، وميكن اعتبار 
نحوي  لإجناز  مو�ّصعًا  نظريا  م�صروعا  القرائن  ت�صافر  فكرة  م�صروع 
�صخم مار�صه النحاة العرب عرب التاريخ واختزلوه يف ظاهرة الإعراب، 
لهذه  خاطئ  فهم  على  مبني  م�صروع  العوامل  عن  بال�صتغناء  والقول 
الفكر  ولنمط  العامل،  بنظرية  التطبيقية  النحاة  ولعالقة  الظاهرة، 

املعياري القدمي.
اأب�صط واأقرب الطرق، وما  فقد �صلك النحاة بح�صب هذا التوجيه 
القول ب�صعوبة القواعد النحوية ل�صعوبة القوانني العاملية اإّل دليل على 
العيوب املتمثلة يف العتماد على هذه القوانني لإ�صدار الأحكام النحوية، 
وتغليبها على الن�صو�س، والأخذ براأي اجلمهور يف نظرية العامل اأخذًا 

بال�صهل عمال وتطبيقًا واإفادة، يقول عبدالكرمي الرعي�س: 
»اإّن النحاة مل يق�صدوا من القول بالعامل جمرد تو�صيح العالمة 
الإعرابية وت�صويغ تغرّيها كما يعتقد هوؤلء الناقدون، بل اإّنهم كانوا 
ح الوظائف النحوية للكلمات من فاعلية  يق�صدون بالعامل ما يو�صّ

ومفعولية واإ�صافة«)64(.
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املبنى  املعنى من خالل  الك�صف عن  مّتام ح�صان، يف  م�صروع:  اإّن 
يف  التطبيقية  النحويني  ملجهودات  معار�صة  يكن  مل  العربية  اللغة  يف 
الأ�صول  اإطار  وتوجيهًا يف  اجتهادًا  كان  العك�س  على  بل  امل�صمار،  هذا 
التي قام عليها  اللغوية واحلدود املعيارية، وتف�صياًل لبع�س املرتكزات 
العربية  اللغة  الإعراب يف تداخلها وتفاعلها مع م�صتويات  اآلية  ا�صتغال 
التي حر�س العلماء على �صمتها، وعلى تفوقها على غريها من اللغات يف 

البيان والبالغة، يقول اأحمد بن فار�س )ت 395هـ(: 
»واإن اأردت اأنَّ �صائر اللغات ُتبنُي اإبانة اللغة العربية فهذا غلط، 
الفار�صية  باللغة  واأو�صافه  ال�صيف  عن  نعرّب  اأن  اإىل  احتجنا  لو  لأّنا 
بالعربية �صفات  با�صم واحد، ونحن نذكر لل�صيف  اإل  اأمكننا ذلك  ملا 
كثريًة، وكذلك الأ�صد والفر�ض وغريهما من الأ�صياء امل�صّماة بالأ�صماء 
عة ما للغة  املرتادفة. فاأين هذا من ذاك؟ واأين ل�صائر اللغات من ال�صَّ

العرب؟ هذا ما ل خفاء به على ذي ُنْهَية«)65(.
يفر�س حتما اخلو�س يف  املعنى  تطبيقي يف  اأو  نظري  وكل خو�س 
العربية، وما يرتبط بها من حدود معيارية،  اللغة  الإعراب يف  ظاهرة 
مّما �صكل ق�صية من الق�صايا الكبرية التي �صغلت القدماء واملحدثني، 
نحاة ومف�صرين وفقهاء واأدباء ونقادا، لرتباطها الفاعل بالل�صان العربي 
الآراء  اختلفت  وقد  الإ�صالمي،  والتاريخ  والرتاث  الكرمي  القراآن  رمز 
والفكرية،  املذهبية  واملنطلقات  الع�صور  باختالف  الق�صية  هذه  حول 

وبح�صب املقا�صد والغايات.
الرتاث  اأ�صا�س  اعتبارها  حّد  الظاهرة  بهذه  الهتمام  بلغ  وقد 
ويطور  دعائمه،  ويثبت  هيكله،  ينمي  اأن  ا�صتطاع  وبوا�صطتها  املعياري، 
فروعه، لذلك مل يكن التزام املتكلم العربي بها عبثًا، واإمنا لإدراك واع 
وعميق بوظيفتها التي ل تنح�صر يف اإدراك املعنى، واإمنا يف ت�صخي�صه 
وت�صويره، واإيجاز القول، وجعله خفيفًا ت�صت�صيغه الأ�صماع، فكان مييل 
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عليها،  يدل  ما  اإىل  واأ�صري  مقامها  الفهم  قام  اإذا  الكلمة  حذف  اإىل 
اإذا كانت ف�صلة  الدال عليها، وحذف الأداة  اإذا ح�صر  وحذف اجلملة 

ميكن للتعبري ال�صتغناء عنها.
من هنا كانت مراقبة النحاة للحركات مراقبة �صارمة بغ�س النظر 
عن الختالفات والتاأويالت، لأنهم اكت�صفوا فيها اأ�صرارا عديدة اأغنت 
ميكن  واأ�صباب  علل  على  احلركات  هذه  اعتماد  يف  ومَتثلت  العربية، 

الحتجاج بها، يقول اإبراهيم م�صطفى:  
»وقد اأطالوا بذلك مراقبة اأواخر الكلمات، ورمبا اختلفوا فيها، 
وجتادلوا عندها. وطول هذه املراقبة وداأبهم عليها هداهم اإىل ك�صف 
�صّر من اأ�صرار العربية عظيم؛ وهو اأّن هذه احلركات ترجع اإىل علل 
والحتجاج  اإليها  الرجوع  وميكن  الكالم،  يف  حكمها  يطرد  واأ�صباب 

بها«)66(.
فاجلزم اإبعاد للحركة عن الكلمة، اإما بالت�صكني اأو باحلذف، رغبة 
يف خفة النطق، والرفع دال على احلركة، فاأل�صق بكل مكون دال على 
الأعلى  اإىل  ويرفعه  الأ�صفل  احلنك  يحرك  ال�صم  عند  واملتكلم  الفعل، 
فيظهر  فاه،  فاحتًا  احلنكني  بني  يف�صل  الفتح  وعند  �صفتيه،  �صامًا 
بني  باجلمع  ح�صل  قد  ال�صم  اأن  ال�صوتية  احلركات  بهذه  للم�صاهد 
منه  فيق�صد  اجلر  اأما  وبالنطق،  بفتحهما  مت  قد  الفتح  واأّن  ال�صفتني، 

الإ�صافة لوظيفة احلروف اجلارة يف اإحلاق الكلمة بالأخرى)67(. 
فال�صم اإذًا من احلركات التي تكلف الناطق جمهودا يتمثل يف اإغالق 
يتطلبه  مبا  اأي�صا  املتكلم  يكلف  والك�صر  وتدويرهما،  ومطهما  ال�صفتني 
من مد �صوتي يتطلب ك�صر جمرى الهواء، وانحناءة لطرف الل�صان عند 
اللثة، اأما الفتح فيعترب حركة خفيفة ا�صتحبها الذوق العربي، بحيث ل 
عناء،  دون  النطق  اأثناء  الهواء  واإخراج  نف�صيًا حرًا،  اإل حتركًا  تتطلب 
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اأما ال�صكون فيكلف �صغط النف�س عند نطقه، واإذا ق�صناه بالفتحة تبني 
ع�صره وعدم خفته، خ�صو�صًا اإذا احتل و�صط الكلمة اأو اآخرها، ول يرد 
ال�صكون اإل يف املوا�صع التي تريد العرب فيها �صيئًا من القوة والتاأكيد 
والبث، مثل الأمر الذي يرد �صاكنًا ملا فيه من الت�صدد يف الطلب ومعنى 

القوة)68(. 
اإّن تفريق العرب بني هذه احلركات مل يكن عبثا، واإمنا كان اإدراكا 
فلم  وال�صوت،  بال�صورة  الكالم  معان يف  لدللة احلركات على  عميقا 
التنغيمات ال�صادرة عن الك�صر وال�صم والفتح  اأذهانهم تلك  تغب عن 
حيث  من  بها  الناطق  اأحوال  يف  تغري  من  بها  يرتبط  وما  والت�صكني، 
ينتج  وما  يبذله،  الذي  واحلركي  ال�صوتي  املجهود  ومن حيث  املالمح، 
ال�صامع، وا�صتغالل كل تلك املعطيات يف  اأذن  اأو خفة يف  عنها من قوة 

الك�صف عن املعنى، يقول اإبراهيم م�صطفى: 
قت ما بني الفتحة وبني اأختيها، ثم احتالت  »فوا�صح اأّن العرب فرَّ
لتحتفظ بهاتني احلركتني على ما يف النطق بهما من �صدة، ومل تر 
اأن حتتفظ بالفتحة، على �صهولتها، وي�صر نطقها يف مذهب اجلميع. 
والك�صرة  ال�صمة  كانت  ولكن  عبثا،  التفريق  هذا  اأرى  اأن  ميكن  ول 
عالمة على معاين، فاحتفظ بهما، ومل يكن يف الفتحة ما يدعو اإىل 

هذا الحتفاظ«)69(.
هذا جزء ي�صري من اأمور كثرية ا�صتغل بها النحاة القدماء واملحدثون، 
وردت يف موؤلفاتهم متفرقة، وتناولوها يف مناق�صاتهم العلمية والأدبية، 
كما عملوا يف مناظراتهم وجمال�صهم على ا�صتخال�س الفروق الدقيقة 
بني الكلمات والرتاكيب اللغوية، فمنهم من اأنكر ف�صل البع�س يف ذلك، 
ومنهم من اعترب اجتهادات البع�س الآخر قا�صرة عن الإملام بكل الآليات 

الكا�صفة عن املعنى يف اإطار املنظومة النحوية العربية.
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ق�صورهم  النحاة  خ�صو�صا  الأقدمني  على  يالحظ  من  هناك  بل 
اإظهار  على  ي�صاعد  مف�صل  ب�صكل  القراآين  البيان  خ�صائ�س  اإبراز  يف 
الأ�صلوبية الدقيقة للن�س القراآين، وال�صبب يف ذلك ميلهم اإىل التعميم 

رغم اجلهود الهائلة التي بذلت يف هذا الإطار)70(. 
وينطلق متام ح�صان دائمًا من مالحظة اأ�صا�صية مفادها اأن النحاة 
القدامى اأ�صابوا يف تنظريهم عندما اعتربوا يف قواعدهم الإعراب فرع 
املعنى، واأخطوؤوا يف تطبيقهم عندما �صرفوا املعنى اإىل اجلانب املعجمي 

والدليل، ومل يهتموا باملعنى الوظيفي، يقول: 
»وحني قال النحاة قدمياً: اإّن الإعراب فرع املعنى كانوا يف منتهى 
طبقوا  لأّنهم  التطبيق.  يف  اخلطاأ  منتهى  ويف  القاعدة  يف  ال�صواب 
املعجمي حيناً،  املعنى  اإىل  معيباً حيث �صرفوها  املعنى تطبيقاً  كلمة 

والدليل حيناً، ومل ي�صرفوها اإىل املعنى الوظيفي«)71(.
واإذا كان النحاة قد اأحاطوا ببع�س الأبواب دون اأخرى، اأو اأفرطوا 
بينهم،  فيما  به  م�صلم  الأمر  لأن  فرمبا  اآخر،  ح�صاب  على  مو�صوع  يف 
ول يحتاج اإىل تناول الأمور الدقيقة. فالإعراب مثاًل تتفاعل فيه جملة 
واملقام،  والرتبة  الإعرابية  والعالمة  وال�صوت  كاملعجم  العنا�صر  من 
كانوا  النحاة  اأّن  اأظن  ول  املعنى،  على  الدالة  القرائن  من  ذلك  وغري 
على جهل بهذا التفاعل، لأنهم كانوا ميار�صونه يف الغالب دون تنظري، 
ولي�س من حقنا اأن نحا�صبهم على ذلك، اأو نحكم عليهم انطالقا مّما 
ميالأ ال�صاحة اللغوية والنقدية الآن من كّم هائل من التنظريات وغياب 
الفكرية  خ�صو�صيته  ع�صر  فلكل  واجلادة،  الأ�صيلة  للتطبيقات  ملفت 

والثقافية.
واإذا كانت الأ�صلوبية قد اعتربت يف فرتة من تاريخ املناهج النقدية 
املنهج اجلديد واملنا�صب للمقاربة الن�صية، فقد مار�صها بع�س العلماء 
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القدامى يف العديد من موؤلفاتهم، كعبد القاهر اجلرجاين)ت 471هـ( 
)بدائع  يف  751هـ(  )ت  اجلوزية  قيم  وابن  الإعجاز(،  )دلئل  يف 

الفوائد(، واأبي القا�صم ال�صهيلي)ت 581هـ( يف )الرو�ض الآنف(.
نظريات  لديهم  تكون  اأن  دون  الأ�صلوبي  املنهج  هوؤلء  مار�س  لقد 
كاملة ومرقونة عن هذا املنهج، يقول د. حممد بوحمدي ود. عبدالرحيم 

الرحموين: 
نظريا  وعيا  ميتلكون  الأفذاذ  العلماء  هوؤلء  اأّن  نزعم  ل  »نحن 
اأّن متابعة اأعمالهم متابعة متاأنية ودقيقة  كامال عن هذا املنهج، اإل 

تك�صف عن مالمح اأ�صلوبية وا�صحة«)72(.
اعتبار  على  التعميم،  اإىل  يجنحون  القدامى  النحاة  كان  كما 
على  ال�صعر  كان  وقد  �صليقة،  العربية  ينطق  لهم  ندًا  كان  املخاطب  اأّن 
و�صيلة  العرب،  عند  الراقية  الفنية  ال�صياغة  وهو  مراتبه،  اختالف 

اخلا�صة والعامة يف التوا�صل والت�صال.
فالنحوي عندما يعرب الكالم، ل يحتاج اإىل اأن يك�صف عن جميع 
غنى  يف  لأنه  الإعراب،  ذلك  وراء  الكامنة  والعلمية  الذهنية  العمليات 
على  ذلك، خذ  كل  ناب عن  قد  منه  بوعي عميق  الإعراب  ولأن  عنها، 
�صبيل املثال ابن ه�صام الأن�صاري )ت 761هـ( يف موؤلفه )مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب(، فاإنه يكتب باخت�صار �صديد ودقة لغوية متناهية 
لعلمه  الب�صيطة،  النظرية  اجلزئيات  عن  بعيد  ر�صني،  علمي  واأ�صلوب 

الكبري باأّن املخاطب يدرك ذلك فال داعي اإليها.
رغم املاآخذ، فاإّن للنحاة العرب ف�صال كبريا على الإعراب والعربية، 
وجهدا عظيما جتّلى يف نظرية العامل، �صيحتفظ الزمن باأ�صرار العالمة 
الأمر  يقول متام ح�صان عن هذا  والأ�صباب،  العلل  الإعرابية وعجائب 
والمتناع،  ال�صهولة  بني  املعياري  الرتاث  يف  ُجمع  وقد  كبري،  باإعجاب 
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اإزاء  بالنبهار  الكل  العامل يف عالقة  فل�صفة  وعمق  النحاة  منهج  وبني 
هذا الرتاث: 

اأن يعجبوا  النحاة - وحقهم  النا�ض يعجبون مبجهود  »واإذا كان 
املنهج،  كفاية  اأو  النظرة،  �صدق  اأو  العر�ض،  لب�صاطة  ذلك  فما   -
بقدر ما هو لعمق الفكرة، وبراعة اجلدل، واللون الفل�صفي الذي يف 

كتبهم«)73(.

خامتــــة:
حتقيق  يف  النحوي  التعليق  اأهمية  العمل  هذا  ختام  يف  ل  ن�صجِّ
الت�صام بني امللفوظات، واإقرار العالقات التجاورية للموا�صعات اللغوية 
املقررة يف الأمناط الرتكيبية، وامللزمة يف الرتاث املعياري العربي، وقد 
املمثل يف فكرة ت�صافر  البديل اجلديد  الإعراب وفق  متو�صعت نظرية 
بني  جتمع  مركزية  بوؤرة  يف  ح�ّصان،  متام  بحزم  تبّناها  التي  القرائن 
امل�صروع،  التي يقّرها  والبنيوي، وتقف عند احلدود اجلديدة  الوظيفي 
والتي ترتاوح بني فاعلية القرائن اللفظية واملعنوية يف الأمناط الرتكيبية 
هذه  داخل  اللغوية  البنى  توؤّديها  التي  الوظيفية  املعاين  وبني  العربية، 

الأمناط.
اللغوية  الأنظمة  بتعدد  قدمه متام ح�صان،  الذي  البديل  اآمن  وقد 
داخل كلّية اللغة، وبفاعلية البنى ال�صوتية وال�صرفية والنحوية يف حيوية 
هذه اللغة وات�صاعها، لدورها يف الك�صف عن القرائن التي �صكلت اأ�صا�س 

النظام النحوي.
عن  كبديل  احللول  القرائن  وت�صافر  املعنى  ثنائية  حاولت  وقد 
املعنى  كلية  ك�صف  عن  قا�صرة  قرينة  اعترب  الذي  الإعرابي  التحليل 
الإعرابية  العالمة  اإّل بتجاوز احتكار  للنمط الرتكيبي، والذي ليتبّدى 
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لالأداء املعنوي، مع اإمكانية تعدد املعنى الوظيفي للبنية الواحدة، واملعنى 
التحليل  بني  القوّي  الرتابط  اأ�صا�س  على  الواحد،  للملفوظ  املعجمي 

واملعاين الوظيفية دون اعتبار للمعاين املعجمية والدللية.
باملقابل ن�صّجل ق�صور هذا البديل عن التعامل مع الأمناط الرتكيبية 
والدللية عن  املعجمية  املعاين  لإ�صقاطه  وفّعال  اإجرائي  ب�صكل  العربية 
والبنى  النحوية  الأبواب  على  املعاين  لأّن  وال�صوتي  النحوي  امل�صتويني 
بوظيفة  الرتباط  �صديد  الإعرابي  والتحليل  وظيفية،  معان  ال�صوتية 

امللفوظات يف ال�صياق.
املعجمية  املعاين  بني  التفاعل  اإهمال  الإ�صقاط  هذا  عن  نتج  وقد 
واملعاين النحوية مّما يتعار�س وا�صتيعاب العالقات ال�صياقية التي تقوم 
على خا�صية النظم/ الت�صام بني امللفوظات، وعدم جدواها يف التعرف 
على معانيها، مّما يحيل الأمناط الرتكيبية العربية املعهودة برثائها اإىل 
يف  املعهودة  الت�صّرف  اأو  التو�ّصع  وخ�صائ�س  تتعار�س  �صورية  اأمناط 

اأ�صاليب العربية.
العالمة  الذي يعترب  للممتنع  البديل اجلديد  وختامًا ن�صجل ركوب 
دون  لها  اعتبار  ول  املعنى،  اإىل  الو�صول  عن  قا�صرة  قرينة  الإعرابية 
ت�صافرها مع بقية القرائن لفظية كانت اأو معنوية، على ح�صاب ال�صهل 
الذي ركبه النحاة القدامى، ومفاده الفاعلية املح�صو�صة/ املادية للعالمة 
الإعرابية، والرتابط الإجرائي واملنطقي بني العلة والأ�صوات يف موؤخرة 
النحوي  فكر  يف  ذهني  بناء  بني  جمع  الذي  ال�ّصهل  هذا  امللفوظات، 
املنظر، ويف ذهن املتكلم الواعي، وبني بناء اإجرائي حم�صو�س يغني عن 
املعني املك�صوف للعامل الكا�صف عن املعنى، ل كما حاول البديل اجلديد 

ال�صتغناء بالت�صافر عن نظرية العامل.
وهكذا عّدت فكرة ت�صافر القرائن يف نظرنا اأطروحة مهمة للتو�ّصع 
يف نظرية الإعراب/ التحليل الإعرابي، لكّنها زاغت عن م�صار التنا�صب 



عبدالنبي هماني
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

79

جـــــذور

و�صف  على   يقوم  جديد  منهج  تقوية  م�صار  اإىل  واجلديد  الأ�صيل  بني 
اأنظمة  م�صتويات/  اإطالقًا  يراعي  ل  وظيفيًا  و�صفًا  الرتكيبية  البنى 

الرتكيب الأخرى.
اجلديد  النحوي  ح�صان،  متام  فهم  يعّد  ذلك  من  الرغم  وعلى 
خالل  من  التاأ�صيل  حاول  ر�صينًا  واجتهادًا  الإعراب،  لنظرية  تو�صيعًا 
اللغوي  اجلمع بني معطيات الدر�س املعياري القدمي، ونظريات البحث 
احلديث يف اأفق الك�صف عن جمالية لغوية، تقوم على اجلمع بني البنيوي 
والو�صفي يف تعار�س مع فهم النحاة القدامى، القائم على الربط بني 
رحبة  اآفاقًا  و�صيفتح  فتح  مّما  املح�صو�س،  معاينة  وعلى  واملعلول  العلة 
مل�صرية التجديد يف النحو العربي على اأ�صا�س الثوابت العلمية والأ�صول 
التي تر�ّصخت على مدى قرون، ولي�س على اأ�صا�س التي�صري القائم على 

الإلغاء اأو على ا�صتبدال احلركة بال�صكون. 

الهوامــ�ش

)1(  مناهج البحث يف اللغة، متام ح�صان، دار الثقافة، الدار البي�صاء، 1400هـ/1979م، �س 66.
)2(  مقالت يف اللغة والأدب، متام ح�صان، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1427هـ/2006م، 

.81/1

)3(  مقالت يف اللغة والأدب، 163/1.
الإ�صالمية  الدعوة  جمعية  من�صورات  الرعي�س،  عبدالكرمي  العربية،  يف  الإعراب  ظاهرة    )4(
405، ولعّل م�صّوغ املوؤّلف يف هذا  1399هـ/1990م، �س  العاملية، طرابل�س، الطبعة الأوىل، 
الربط اجلديل بني العالمة والعامل الربط املنطقي بني ظاهرة الإعراب والقراآن الكرمي، 

انظر ظاهرة الإعراب يف العربية، �س 404.   
املكتبة  النجار،  علي  حممد  حتقيق  392هـ(،  )ت  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبو  اخل�صائ�ض،    )5(

العلمية، 110-109/1.
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)6(  ظاهرة الإعراب يف العربية، �س 373/372.
)7(  اللغة العربية معناها ومبناها، متام ح�صان، دار الثقافة، الدار البي�صاء، �س 182.

)8(  اللغة العربية معناها ومبناها، �س 182.
)9(  النحو بني عبدالقاهر وت�صوم�صكي، حممد عبداملطلب، ف�صول، الأ�صلوبية، املجلد 5، العدد 1، 

1984م، �س 28.

)10(   مفهوم النظم عند عبدالقاهر اجلرجاين، قراءة يف �صوء الأ�صلوبية، ن�صر اأبو زيد، ف�صول، 
الأ�صلوبية، املجلد 5، العدد 1، 1984م، �س 17، ويفّرق يف ال�صياق نف�صه بني الر�صيد اللغوي 
النظم عند  مفهوم  انظر  املتكلم،  الأ�صلوب ودور  ال�صياغة/  املتكلم على  املعياري ومقدرة 
عبدالقاهر اجلرجاين، قراءة يف �صوء الأ�صلوبية، ن�صر اأبو زيد، ف�صول، الأ�صلوبية، املجلد 

5، العدد 1، 1984م، �س 16.  
اجلامعية،  املعرفة  دار  ياقوت،  �صليمان  اأحمد  جّني،  ابن  خ�صائ�ض  يف  نحوية  درا�صات    )11(

الإ�صكندرية، 1410هـ/1990م، �س 199.
ال�صياقية قرائن  192، ويعترب متام ح�صان العالقات  اللغة العربية معناها ومبناها، �س    )12(
معنوية تفيد يف حتديد املعنى النحوي، وقرينة الإ�صناد واحدة من هذه القرائن، انظر اللغة 

العربية معناها ومبناها، �س 192-191.
)13(   اللغة العربية معناها ومبناها، �س 231، ويرى متام ح�صان اأن القرائن تغني عن العوامل 
يقول:  حيث  النحوي،  التعليق  فهم  يحكمها  التي  التجاورية  العالقات  ا�صتيعاب  يف  وتفيد 
»وفائدة القول بالعتماد على القرائن يف فهم التعليق النحوي اأّنه ينفي عن النحو العربي:

            )اأ( كّل تف�صري ظني اأو منطقي لظواهر ال�صياق.
          )ب( كّل جدل من نوع ما لّج فيه النحاة حول منطقية هذا »العمل« اأو ذاك، وحول اأ�صالة 
بع�ض الكلمات يف العمل وفرعية الكلمات الأخرى، وحول قّوة العامل و�صعفه اأو تعليله 
معناها  العربية  اللغة   » حتته  يكون  طائل  دون  النحو  كتب  به  ازدحمت  مّما  تاأويله  اأو 

ومبناها، �س 233-232.
العالمة  على  العتماد  اأي�صًا عن هفوة  ويقول   ،232 ومبناها، �س  العربية معناها  اللغة    )14(
كربى  باعتبارها  الإعرابية  العالمة  على  التكال  كان  هنا  »ومن  مبفردها:  الإعرابية 
اأن يبنوا نحوهم كله  اإىل  اإعطاوؤها من الهتمام ما دعا النحاة  الدوال على املعنى، ثم 
عليها عماًل يت�صم بالكثري من املبالغة وعدم التمحي�ض« اللغة العربية معناها ومبناها، 

�س 232.
)15(   اأبو  علي حممد بن امل�صتنري بن اأحمد النحوي اللغوي الب�صري، املعروف بقطرب )ت 206هـ(، 
الب�صريني،  العلماء  من  جماعة  وعن  �صيبويه  عن  الأدب  »اأخذ  خلكان:  ابن  عنه  يقول 
اأحد  ح�صور  قبل  �صيبويه  اإىل  يبكر  وكان  والتعلم،  بالعلم  ال�صتغال  على  حري�صا  وكان 
اللقب، وقطرب:  ليٍل، فبقي عليه هذا  اإل قطرب  اأنت  التالمذة، فقال له يوماً: ما  من 
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كتاب  الت�صانيف  من  وله  ع�صره؛  اأئمة  من  وكان  تفرت...  ول  تدب  تزال  ل  دويبة  ا�صم 
)معاين القراآن( وكتاب )ال�صتقاق( وكتاب )القوايف( وكتاب )النوادر( وكتاب )الأزمنة( 
وكتاب  النحو  يف  )العلل(  وكتاب  )ال�صفات(  وكتاب  )الأ�صوات(  وكتاب  )الفرق(  وكتاب 
)الأ�صداد(...« وفيات الأعيان، اأبو العبا�س اأحمد بن حممد بن خّلكان )ت681هـ(، حتقيق 

اإح�صان عبا�س، دار �صادر، بريوت، 312/4. وانظر: 
               )*( نزهة الألّباء يف طبقات الأدباء، اأبو الربكات عبد الرحمن بن حممد الأنباري )ت 577هـ(، 

حتقيق حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1418هـ/1998م، �س85.
               )*( اإنباه الّرواة على اأنباه النحاة، اأبو احل�صن علي بن يو�صف القفطي)ت 624هـ(، حتقيق 
حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية، بريوت، 

الطبعة الأوىل، 1406هـ/1986م، 220-219/2.
ال�صيوطـي  اأبو بكـر جالل الدين عبـدالرحمن  اللغويني والنحاة،            )*( بغية الوعاة يف طبقات 
)ت911هـ(، حتقيق حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1399هـ/1979م، 

.243-242/1

)16(   اأبو العّبا�س اأحمد بن عبدالرحمن بن حممد بن م�صاء اللخمي القرطبي )ت 592هـ(، يقول 
ال�صيوطي )ت 911هـ( عنه: »قال ابن الزبري: اأحد من ُختمت به املائة ال�صاد�صة من اأفراد 
ماً، و�صمع عليه وعلى غريه من الكتب  العلماء، اأخذ عن ابن الّرّماك كتاب �صيبويه تفهُّ
النحوّية واللغوّية والأدبّية مال ُيح�صى، وكان له تقّدم يف علم العربّية، واعتناء واآراء 

فيها، ومذاهب خمالفة لأهلها...
           �صّنف )امل�صرق يف الّنحو(، )الرّد على النحويني(، )تنزيه القراآن عّما ل يليق بالبيان(، 
وناق�صه يف هذا التاأليف ابن خروف بكتاب �صّماه: )تنزيه اأئمة النحو، عّما ُن�صب اإليهم 

من اخلطاأ وال�صهو(... .« بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، 323/1. وانظر:
             )*( الرّد على النحاة، ابن م�صاء القرطبي)ت 592هـ(، حتقيق �صوقي �صيف، دار املعارف، 

القاهرة، الطبعة الثانية، املدخل، �س 18.   
             )*( الرّد على النحاة، ابن م�صاء القرطبي)ت 592هـ(، حتقيق حممد اإبراهيم البنا، دار 

العت�صام، الطبعة الأوىل، 1399هـ/1979م، متهيد، �س 5.
)17(    الرّد على النحاة، مدخل �صوقي �صيف، �س 35-34.

الثانية،  الطبعة  القـاهرة،  الإ�صالمي،  الكتاب  دار  م�صطفى،  اإبراهيم  النحو،  اإحياء    )18(
1413هـ/1992م، �س 50، ويقول اأي�صا عن العالقة بني الإعراب وحركتي ال�صم والك�صر 
منكرًا اأّي عامل لفظي اأو معنوي فيهما، بل العامل هو املتكلم: » فلالإعراب ال�صمة والك�صرة 
فقط، ولي�صتا بقية من مقطع، ول اأثر لعامل من اللفظ؛ بل هما من عمل املتكلم ليدل 

بهما على معنى يف تاأليف اجلملة ونظم الكالم« اإحياء النحو، �س 50.
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)19(   اللغة العربية معناها ومبناها، �س 186-185.
)20(   اللغة العربية معناها ومبناها، �س 236، وي�صيف قائاًل يف ال�صياق نف�صه: »ومما نالحظه 
جميعا حني ن�صتمع اإىل ن�صرة الأنباء مثال اأو اإىل خطيب اأو متكلم اأو معلق، اأننا على رغم 
ما ن�صمعه يف الن�صرة اأو اخلطبة اأو الكالم اأو التعليق ال�صيا�صي من اأخطاء يف الإعراب، 
الكلمات  عالقات  نفهم  اأننا  بال�صرورة  ذلك  وي�صتتبع  يقال.  الذي  الكالم  نفهم  فاإننا 
بع�صها مع بع�ض ل فرق يف ذلك بني اأّمي منا ومثقف« اللغة العربية معناها ومبناها، 

�س 236.
)21(   اللغة العربية معناها ومبناها، �س 236.

)22(   البيان يف روائع القراآن، درا�صة لغوية واأ�صلوبية للن�س القراآين، متام ح�صان، عامل الكتب، 
القاهرة، الطبعة الأوىل، 1413هـ/1993م، �س 200.

)23(   قرينة ال�صياق يف نظر متام ح�صان هي ما يكتنف ال�صياق من قيود تركيبية، اأو اأ�صراط اإفادة 
اأو هما معًا.

)24(  البيان يف روائع القراآن، مقدمة، �س 7، ويعّرف القرينة اللفظية بقوله: »هي عن�صر من 
عنا�صر الكالم ي�صتدل به على الوظائف النحوية، فيمكن بال�صرت�صاد بها اأْن نقول: هذا 
اللفظ فاعل، وذلك مفعول به اأو غري ذلك« البيان يف روائع القراآن، مقدمة، �س 7، اأما 
القرينة املعنوية فيقول عنها: »هي العالقة التي تربط بني عن�صر من عنا�صر اجلملة 
وبني بقية العنا�صر، وذلك كعالقة الإ�صناد...«. البيان يف روائع القراآن، مقدمة، �س7. 
اإدراك  ح�صان  متام  ويرجع  املعنى،  ح  يو�صّ املعنوية  القرينة  مع  اللفظية  القرينة  وت�صافر 

القرينة املعنوية يف العادة اإىل و�صوح قرينة ال�صياق.
ومبناها،  معناها  العربية  اللغة  وانظر   .193-192 �س  العربية،  يف  الإعراب  ظاهرة    )25(

�س205.
)26(  البيان يف روائع القراآن، �س 198، وانظر مقالت يف اللغة والأدب، 255/1، وانظر كذلك 

اللغة العربية معناها ومبناها، �س 205.
اإىل  ال�صرف  »وهي قرينة يقّدمها  اأي�صا:  17، ويقول عنها  القراآن، �س  البيان يف روائع    )27(
النحو وتبدو قيمتها يف الك�صف عن املعنى عندما يكون الباب النحوي م�صروطاً ب�صروط 
بنائية خا�صة...« مقالت يف اللغة والأدب، 256/1، وانظر اللغة العربية معناها ومبناها، 
�س 210، وي�صتمّر متام ح�ّصان يف مو�صع اآخر يف التفريق بني املعنيني الوظيفي واملعجمي 
من خالل التفريق بني ال�صيغة كعالمة �صرفية وال�صيغة كميزان �صريف، يقول: »وال�صيغة 
بالن�صبة اإىل املورفيم عالمة، وبالن�صبة اإىل اأمثلتها املختلفة ميزان �صريف؛ فلها هذان 
النوعان من الت�صمية. وهي بالعتبار الثاين ملخ�ض �صكلي لطائفة من الكلمات، تقف 
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لها  بّد  ل  عالمة  باعتبارها  اإّنها  ثم  حتته.  الذي  التف�صيل  من  العنوان  موقف  منها 
العالمة  بني معنى  فرقاً  هناك  اأّن  املورفيم، غري  على معنى خا�ض هو معنى  تدل  اأْن 
ال�صرفية التي هي ال�صيغة، وبني معنى الكلمة التي هي املثال؛ فاملعنى الأّول وظيفي، 

والثاين معجمي« مناهج البحث يف اللغة، �س 207.
)28(  مقالت يف اللغة والأدب، 170/1، وي�صري اإىل وظيفة الربط باعتبارها عالقة من العالقات 
ال�صياقية يف: البيان يف روائع القراآن، �س 109، واللغة العربية معناها ومبناها، �س 213.
اأّن  »ويظهر  واملوقع:  الرتبة  بني  العالقة  عن  ويقول   ،91 �س  القراآن،  روائع  يف  البيان    )29(
املوقع  الرتبة حفظ  لأّن  مو�صولة،  املوقعية رحماً  الظواهر  النحوية وبني  الرتبة  بني 
العربية  اللغة  النظام«  قواعد  رغم  على  املوقع  املوقعية هي حتقيق مطالب  والظاهرة 

معناها ومبناها، �س 208، وانظر مقالت يف اللغة والأدب، 257/1.
العربي،  النحو  يف  بنيوية  كعنا�صر  والتتابع  والتكامل  والت�صاد  املعاقبة  ح�ّصان  متام  تناول    )30(
واملق�صود باملعاقبة اإمكانية وقوع بع�س حروف اجلر على �صبيل املثال موقع البع�س الآخر، 
اأي يعاقب بع�صها بع�صا ويوؤّدي وظيفته، يقول:  »واملق�صود باملعاقبة التبادل وهو �صالحية 
 ،151 البيان يف روائع القراآن، �س  اأن يحّل اأحدهما حمل الآخر«  العن�صرين اللغويني 

وانظر البيان يف روائع القراآن، �س 152.
)31(  يقول متام ح�ّصان عن التتابع كمظهر تركيبي: »ويفهم هذا يف العالقات التي تقوم على 
واملف�صر  واملف�صر  واملتبوع  التابع  وبني  واملركبات  اجلمل  اأناط  عنا�صر  بني  ال�صطر 
والتميز واملميز وال�صمري ومرجعه وحتمل ال�صمري وعدمه واملطابقة بني العن�صرين 
والرتبة بينهما والف�صل والو�صل والفتقار والخت�صا�ض والقرتان والعامل واملعمول 
اإّنا تقوم بني  وتقدير اجلملة والرتكيب الخ. فالعالقة يف كل موقع من هذه املواقع 
روائع  البيان يف  يف اجلدول«  راأ�صياً  ال�صطر ل  على  اأفقياً  الن�ض  عنا�صر  عن�صرين من 

القراآن، �س 153.
)32(  اأّما عن�صرا الت�صاد والتكامل فيقول عنهما: »واملق�صود بالت�صاد التنايف وهو عالقة عنادية 
بني مفهومني اإذا حتقق اأحدهما امتنع الآخر. واملق�صود بالتكامل اأْن يتكون من جمموع 
البيان يف روائع  اأنظمة اللغة«  الوحدات املتكاملة جمموعة يتمثل بها نظام فرعي من 

القراآن، �س 151.
)33(  البيان يف روائع القراآن، �س 154، وي�صيف قائاًل: »فال يكاد باب من اأبواب النحو العربي 
والتوارد،  والخت�صا�ض  كالفتقار  الإيجابية  اإّما يف �صورتها  الت�صام  يخلو من ظاهرة 
واإّما يف �صورتها ال�صلبية كالتنايف اأو التنافر« البيان يف روائع القراآن، �س 154، فظاهرة 
الت�صام واحدة من القرائن اللفظية الدالة على املعنى النحوي كغريها من القرائن الأخرى 
لغوية،  اجتهادات  انظر  والتنغيم،  والأداة  والرتبة  والربط  واملطابقة  الإعرابية  كالعالمة 
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واللغة   ،61 �س  1428هـ/2007م،  الأوىل،  الطبعة  القاهرة،  الكتب،  عامل  ح�صان،  متام 
العربية معناها ومبناها، �س 216.

الت�صام لفظها  اأعطى ظاهرة  الذي  155، فتّمام ح�ّصان هو  القراآن، �س  البيان يف روائع    )34(
ال�صطالحي وق�ّصمها اإىل ثالثة اأنواع: التالزم والتنايف والتوارد، انظر اجتهادات لغوية، 

�س 61.
)35(  اخلال�صة النحوية، متام ح�صان، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1420هـ/2000م، 
�س 70، ويربط متام ح�ّصان بني اأهمية هذه القرينة يف التعليق وبني التعدد الدليل، يقول 
عن جمموعة من الأدوات: »ولكل اأداة من هذه الأدوات �صمائمها اخلا�صة فهي تتطلب 
بعدها �صيئا بعينه فتكون قرينة متعددة جوانب الدللة حيث تدّل مبعناها الوظيفي 
ومبوقعها وبت�صامها مع الكلمات الأخرى ومبا قد يكون متفقا مع وجودها من عالمات 
اإعرابية على �صمائمها. وهذا التعدد يف جوانب الدللة بقرينة الأداة يجعلها يف التعليق 
وانظر   ،225 �س  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة  جّدا«  هامة  لفظية  قرينة  النحوي 

مقالت يف اللغة والأدب، 258/1.
)36(  مناهج البحث يف اللغة، �س 198، وانظر مقالت يف اللغة والأدب، 259/1، حيث النغمة 

قرينة هامة يف الكالم املنطوق مل يقلل من قيمتها النحاة.
ال�صيغتني  مزايا  ح�ّصان  متام  ويذكر   ،227-226 �س  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة    )37(
باجلملة  خا�ض  نغمي  منحنى  التنغيمية  »فال�صيغة  يقول:  حيث  وال�صرفية،  التنغيمية 
املعنى  بيان  ال�صرفية على  ال�صيغة  اأعانت  النحوي، كما  الك�صف عن معناها  يعني على 

ال�صريف للمثال« اللغة العربية معناها ومبناها، �س 226.
)38(  �صرح ديوان عمر بن اأبي ربيعة، تاأليف حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، 
معناها  العربية  اللغة  وانظر   ،431 �س  1684هـ/1965م،  الثالثة،  الطبعة  القاهرة، 

ومبناها، �س 227، والبيت من ق�صيدة مطلعها:
بـاِب؟ قال يل �صاحبي ليعـلم ما بي:         اأحُتـُب القـــتــوَل اأخَت الــرَّ

�صرح ديوان عمر بن اأبي ربيعة، �ض 430.
)39(  اللغة العربية معناها ومبناها، �س 227.

)40(  اللغة العربية معناها ومبناها، �س 228، ويعترب متام ح�صان النغمة واحدة من القرائن 
اللفظية يف ال�صياق اإىل جانب العالمة الإعرابية وال�صيغة والربط والأداة والرتبة واملطابقة 
والنظام، يقول: »ومن قرائن التعليق اللفظية يف ال�صياق التنغيم وهو الإطار ال�صوتي 

الذي تقال به اجلملة يف ال�صياق« اللغة العربية معناها ومبناها، �س 226.
)41(  انظر اللغة العربية معناها ومبناها، �س 231-230.

)42(  اللغة العربية معناها ومبناها، �س 184.
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)43(  اللغة العربية معناها ومبناها، �س 185، وي�صيف قائاًل يف ال�صياق نف�صه: »ومادام الإعراب 
بحاجة اإىل نتائج ال�صوتيات وال�صرف، فاإننا لن ن�صتطيع اإّل لأغرا�ض البحث اأن نف�صل 

يف الفهم بني ال�صوتيات وال�صرف والنحو« اللغة العربية معناها ومبناها، �س 185.
)44(  اللغة العربية معناها ومبناها، �س 185.

)45(  مقالت يف اللغة والأدب، متام ح�صان، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1427هـ/2006م، 
65/2-66، وانظر نف�س التحديد لل�صياق يف: اجتهادات لغوية، �س 237، كما يعّرف قرينة 
ال�صياق ب�صكل عاّم حيث يقول: »هي ما يكتنف ال�صياق من قيود تركيبية، اأو اأ�صراط اإفادة 
اآخر،  التعميم يف مو�صع  8، وي�صتمّر يف  القراآن، مقدمة، �س  البيان يف روائع  اأو هما معاً« 
فيقول: »وهناك قرينة ال�صياق بكل ما ي�صتمل عليه من اعتبارات ال�صناعة النحوية واملقام 
البالغي ثّم ما �صّماه ت�صوم�صكي قيود التوارد« مقالت يف اللغة والأدب، 260/1، وانظر 
قرينة ال�صياق يف الرتكيب القراآين يف: البيان يف روائع القراآن، �س 211، و�صواهد قراآنية 
على دللة قرينة ال�صياق يف: اجتهادات لغوية، �س 237. ويفّرق فا�صل �صالح ال�صامرائي بني 
ال�صياق واملقام بقوله: »وال�صياق غري املقام ولكنهما قد يتداخالن. فال�صياق هو جمرى 
الكالم وت�صل�صله وات�صال بع�صه ببع�ض. واأّما املقام فهو احلالة التي يقال فيها الكالم 
وذلك كاأن يكون املقام مقام حزن وبكاء اأو مقام فرح و�صرور اأو مقام تكرمي اأو مقام ذم 
اجلملة العربية واملعنى، فا�صل �صالح ال�صامرائي، دار ابن حزم، بريوت،  اأو غري ذلك« 
الطبعة الأوىل، 1421هـ/2000م، �س 63. ويقول متام ح�ّصان يف نف�س ال�صياق مفّرقًا بني 
املقام/ الثبات، و�صياق املوقف/ التحرك: »لقد عرّب البالغيون العرب عن مفهوم املوقف 
بها ويدل  يتمتع  دينامية متحركة  اللفظ ل يدل على فكرة  ولكن هذا  »املقام«،  بلفظ 
عليها لفظ »�صياق املوقف«، بل يدل على حال ثابتة تتغرّي عليها الأحداث وهي ل تتغري« 

اجتهادات لغوية، �س 67.   
اللغة  اإن�صانية  وبني  القرائن  ت�صافر  فكرة  بني  ويربط   ،260/1 والأدب،  اللغة  مقالت يف    )46(
وطبع الإن�صان حيث يقول: »من املعروف اأّن املعنى النحوي )الوظيفي( لي�ض من �صاأنه اأن 
ي�صتبني بوا�صطة قرينة لفظية اأو معنوية مفردة، بل لبّد اأْن يت�صافر عدد من القرائن 
اإن�صانية والإن�صان بطبعه قلما يكتفي لإدراك  اللغة ظاهرة  باأّن  املعنى. ذلك  بيان  على 

�صيء ما بقرينة واحدة تدل على هذا ال�صيء« البيان يف روائع القراآن، �س 223.
)47(  مقالت يف اللغة والأدب، 263/1، ويقول يف مو�صع اآخر عن الرتخ�س يف �صياق احلديث 
عن الرخ�صة يف الرتكيب: »وكذلك احلال يف القرائن النحوية فهي تت�صافر لبيان املعنى 
اأمكن  املعنى ببع�صها  ات�صح  فاإذا  املعنى  اإدراك هذا  ال�صامع على  لقدرة  الواحد تدعيماً 
224، وهو  البيان يف روائع القراآن، �س  ب�صبب اأمن اللب�ض اأن يتّم الرتخ�ض يف بقّيتها« 
الذي ربط بني الرتخ�س والرتاث، يقول: »وقد حدث الرتخ�ض يف الرتاث يف كل القرائن، 
العربية  اللغة  العرب«  اأم يف كالم  ال�صعر  اأم يف  اأم يف احلديث  القراآن  اأكان ذلك يف  �صواء 
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واحلداثة، متام ح�صان، ف�صول، احلداثة يف اللغة والأدب، اجلزء 1، املجلد 4، العدد 3، 
1984م، �س 136.

266/1، وانظر �صواهد متام ح�ّصان على الرتخ�س يف تراكيب  اللغة والأدب،  مقالت يف    )47(
القراآن،  روائع  يف  البيان  والإعراب،  والت�صام  والربط  والرتبة  البنية  قرائن  ويف  القراآن 
�س 225، وانظر ظاهرة الرتخ�س عند اأمن اللب�س على م�صتوى القرينة وم�صتوى القاعدة 
النحوية وم�صتوى ال�صياق، مقالت يف اللغة والأدب، 218/2، ويذكر يف مو�صع اآخر �صروط 
ال�صروط  له  »والرتخ�ض  النحوية:  بالقرائن  ارتباطه  عن  احلديث  �صياق  يف  الرتخ�س 

الآتية: 
1 - اأن يكون من �صاحب ال�صليقة، ومن ثمَّ ل يجوز منا نحن يف الوقت احلا�صر. ولهذا 
يعّد الرتخ�ض من مفاهيم حتليل الرتاث، ول ي�صدق على ما بعد ع�صر ال�صت�صهاد.
2 - من قواعد التوجيه املنهجي لدى النحاة قولهم: )الرخ�صة مرهونة مبحلها(؛ اأي 

اأنها ل يقا�ض عليها ال�صتعمال.
3 - �صرط الرتخ�ض اأمن اللب�ض... .

4 - ل يفهم الرتخ�ض اإل يف ظل ت�صافر القرائن« اللغة العربية واحلداثة، متام ح�صان، 
ف�صول، احلداثة يف اللغة والأدب، اجلزء 1، املجلد 4، العدد 3، 1984م، �س 136/135.
)49(  مل�صطلح القرائن ح�صور قوّي يف الرتاث املعياري وا�صُتثمر ب�صكل فّعال يف بيان العالقات 
بني الكلمات داخل الأمناط الرتكيبية، وجند احلديث عن القرائن باللفظ ال�صريح اأو مبا 
يدّل عليه متناثرًا يف العديد من الأبواب النحوية وامل�صادر اللغوية، اأذكر على �صبيل املثال 

ل احل�صر:
  اأ - اخل�صائ�ض، 35/1، حيث اأ�صار ابن جني )ت 392هـ( اإىل الدلئل التي تقوم مقام بيان 

الإعراب يف باب )القول على الإعراب(.
)761هـ(،  الأن�صاري  ه�صام  ابن  الدين  جمال  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني   - ب   
الفكر،  دار  الأفغاين،  �صعيد  مراجعة  اهلل،  حمد  علي  حممد  املبارك،  مازن  حتقيق 
بريوت، الطبعة اخلام�صة، 1979م، وقد ذكر ابن ه�صام)ت 761هـ( م�صطلح القرينة 
اجلر  حلرف  الزمانية  الغاية  انتهاء  معنى  عن  احلديث  �صياق  يف  ال�صريح  باللفظ 
مغني  انظر  لقرينة،  اجلار  �صروط احلذف كحذف  فيها عن  القول  وّجه  كما  )اإىل(، 
اللبيب، �س 104، وما قال عن قوله عليه ال�صالة وال�صالم: )لول قومك حديثو عهد 
بالإ�صالم...(: »وعن الك�صائي يف اإجازته اجلزَم باأّنه يقدر ال�صرط مثبتاً مدلوًل عليه 
باملعنى ل باللفظ، ترجيحاً للقرينة املعنوية على القرينة اللفظية، وهذا وجه ح�صن 

اإذا كان املعنى مفهوماً« مغني اللبيب، �س 789.
ل، موفق الدين يعي�س بن علي بن يعي�س النحوي )ت 643هـ(، عامل الكتب،  ج - �صرح املف�صّ
)اإذا  قولهم:  يف  الفاعل  اإ�صمار  بخ�صو�س  643هـ(  يعي�س)ت  ابن  قال  حيث  بريوت، 
كان غدًا فاأتني(: »فاأ�صمر الفاعل لدللة احلال عليه و�صار تف�صري احلال كتقدمي 
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)اإذا  والتقدير:  احلدوث،  مبعنى  )كان(  اعتبار  على   ،80/1 ل،  املف�صّ �صرح  الظاهر« 
حدث هذا الأمر غداً فاأتني(. 

اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  بكر  اأبو  اجلوامع،  جمع  �صرح  يف  الهوامع  همع   - د 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  �صم�س  اأحمد  حتقيق  911هـ(،  ال�صيوطي)ت  بكر 
الطبعة الأوىل، 1418هـ/1998م، حيث ذكر ال�صيوطي)ت 911هـ( امل�صطلح �صراحة 
مالئكة}  لأنزل  رّبنا  �صاء  لو  {قالوا  تعاىل:  قوله  يف  املحذوف  تقدير  بخ�صو�س 
)ف�صلت، 13(، وذلك بقوله: »فاإّن املعنى لو �صاء رّبنا اإر�صال الر�صل لأنزل مالئكة، 
)اأوجه  باب  يف  ال�صريح  باللفظ  ذكره  كما   ،10/2 الهوامع،  همع  ال�صياق«  بقرينة 

حذف نا�صب املفعول به جوازاً ووجوباً(، انظر همع الهوامع، 12/2.       
)50(  البيان يف روائع القراآن، �س 56.

)51(  البيان يف روائع القراآن، �س 212.
)52(  انظر اللغة العربية معناها ومبناها، �س 182.

واللغة  الكرمي  القراآن  يف  املعاين  على  ودللته  الإعراب  اأ�صالة  الكرمي،  القراآن  عن  دفاع    )53(
العربية، حممد ح�صن ح�صن جبل، الرببري للطباعة احلديثة، ب�صيون - غربية، �س 173.

)54(  ظاهرة الإعراب يف العربية، �س 270، ويقول اأي�صا عن العربية والإعراب يف �صياق احلديث 
يتغا�صى  حّل  اأّي  »واإّن  الإعراب:  عن  يغنيان  ل  اللذين  الكالم  و�صياق  اجلملة  نظام  عن 
ويف  اخليال،  حّيز  يف  �صيبقى  وطبيعتها  العريبة  روح  عن  ويبتعد  احلقائق  هذه  عن 
دائرة الفر�ض والتخمني، ولن يجد طريقه للتحقيق مادامت العربية حتتفظ با�صمها 

وم�صّماها« ظاهرة الإعراب يف العربية، �س 270.
1405هـ/1985م،  الأوىل،  الطبعة  الزين،  عاطف  �صميح  الكرمي،  القراآن  يف  الإعراب    )55(
�س58، وهو الذي ي�صري اإىل الغر�س من الإعراب يف عالقة الكل مبعايري النمط الرتكيبي 
و�صياق الكالم، هاته املعايري التي ل تغني عن اإعرابه حتقيقًا لالإفادة، يقول: »والإعراب 
ا�صطالحاً هو بيان اأثر العامل، اأو كما يذهب اإليه الباحثون، له معنيان: الأول: بيان 
تلك  تقت�صيها  التي  احلالة  والثاين:   . اجلملة...  يف  ببع�ض  بع�صها  الكلمات  عالقة 

« الإعراب يف القراآن الكرمي، �س 65-64. العالقة يف اآخر الكلمة لفظاً اأو حمالًّ
)56(  مناهج البحث يف اللغة، �س 228.

)57(  دفاع عن القراآن الكرمي، �س 175.
)58(  ظاهرة الإعراب يف النحو العربي، وتطبيقها يف القراآن الكرمي، اأحمد �صليمان ياقوت، دار 

املعرفة اجلامعية، الإ�صكندرية، 1994م، �س 83.  
)59(  ظاهرة الإعراب يف النحو العربي، �س 83.

)60(  دفاع عن القراآن الكرمي، الهام�س، �س 179-178.
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)61(  ظاهرة الإعراب يف النحو العربي، �س 83-84. ويقّر اأحمد خمتار عمر براأيه يف الإعراب، 
كما يقّرر وظيفة ال�صبط الإعرابي يف الإفادة، والتنا�صب بني امللفوظات والتو�ّصع يف انتقاء 
�صراً،  ل  خرياً  الإعراب  هذا  اأرى  »فاإّنني  يقول:  حيث  اللب�س،  اأمن  مع  الرتكيبية  املواقع 
ونعمة ل نقمة، ذلك اأّن ال�صبط الإعرابي يو�صح العالقات بني كلمات اجلملة، ويحّدد 
لل�صامع وظيفة كّل كلمة، وهو يف الوقت نف�صه يعطي الكاتب حرية حتريك الكلمات من 
اأماكنها، تقدميا وتاأخرياً، لأ�صباب بالغية واأ�صلوبية، دون ما خوف من غمو�ض اأو اإبهام« 
اللغة العربية بني املو�صـوع والأداة، اأحـمد خمتار عمر، ف�صـول، احلداثة يف اللغة والأدب، 

اجلزء 1، املجلد 4، العدد 3، 1984م، �س 146.
)62(  ظاهرة الإعراب يف العريبة، �س 375-274.

)63(  ظاهرة الإعراب يف العريبة، �س 375. 
)64(  ظاهرة الإعراب يف العريبة، �س 376.

)65(  ال�صاحبي، اأبو احل�صني اأحمد بن فار�س )ت 395هـ(، حتقيق ال�صيد اأحمد �صقر، مطبعة 
عي�صى البابي احللبي، القاهرة، �س 17-16.

)66(  اإحياء النحو، �س 10، ويقول اأي�صا عن اإعجاب العرب بظاهرة الإعراب: »وقد اأعجبوا بهذا 
الك�صف اإعجابا عظيما فاأحلوا يف الدر�ض ويف تتبع الأواخر والك�صف عن اأ�صرار تبديلها؛ 
اأوجزوا  اأن  يلبثوا  النحو، ثم مل  اأو علل   - الإعراب  الأمر - علل  اأول  و�صموا ما ك�صفوا 

ف�صموها علم النحو اأو الإعراب« اإحياء النحو، �س 10.
)67(  انظر الإي�صاح يف علل النحو، اأبو القا�صم الزجاجي )ت 337هـ(، حتقيق مازن املبارك، دار 

النفائ�س، بريوت، الطبعة اخلام�صة، 1406هـ/1986م، �س 93.
)68(  انظر )الفتحة لي�صت عالمة اإعراب(، اإحياء النحو، �س 78-82، ويقول اإبراهيم م�صطفى 
اإجمال عن عالقة العرب باحلركات: »العرب ت�صري باحلركات اإىل معاين يف الكالم، واأنها 
ت�صتخف الفتحة عن غريها من احلركات؛ بل ت�صتخفها عن ال�صكون اأي�صا، واأنها ت�صع 
ال�صكون حيث تريد اأن ت�صري اإىل �صيء من التاأكيد والبت ومما فيه من معنى القوة حظ« 

اإحياء النحو، �س 107.
حًا روؤيته اخلا�صة للحركة:  )69(  اإحياء النحو، �س 88-89، وي�صيف قائاًل يف ال�صياق نف�صه مو�صّ
ا�صتخفاف  من  انتهينا  وقد  العربية.  �صر  من  احلق  ي�صت�صف  اأن  اأراد  ملن  دقائق  »فهذه 
الفتحة وا�صتحباب العرب اإّياها، وتف�صيلها يف اللفظ على اأختيها، وعلى ال�صكون اأي�صا. 
اإحياء النحو،  واعتمدنا يف ذلك على طبيعة النطق، وعلى روح العربية يف ال�صتعمال« 

�س 87.
النه�صة  دار  ال�صرقاوي،  عفت  اأ�صلوبية،  درا�صة  الكرمي،  القراآن  يف  العطف  بالغة  انظر    )70(

العربية، بريوت، 1981م، �س 15.
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)71(  مناهج البحث يف اللغة، �س 227، ويو�صح يف ال�صياق نف�صه العالقة بني الإعراب وبني املعنى 
الوظيفي: »واحلق اأّن ال�صلة وثيقة جدا بني الإعراب وبني املعنى الوظيفي. فيكفي اأن 
تعلم وظيفة الكلمة يف ال�صياق لتدعي اأنك اأعربتها اإعراباً �صحيحاً. وتاأتي وظيفة الكلمة 
اأن  من �صيغتها وو�صعها، ل من دللتها على مفهومها اللغوي. ولذلك ي�صتطيع املرء 
يعرب كلمات ل معنى لها، ولكّنها م�صوغة على �صروط اللغة العربية، ومر�صوفة على 

غرار تراكيبها« مناهج البحث يف اللغة، �س 227.
دار  الرحموين،  عبدالرحيم  بوحمدي،  حممد  وتطبيق،  منهج  الأ�صلوبي:  اللغوي  التحليل    )72(
الطباعة  ،Info- print، فا�س، الطبعة الأوىل، 1994م، �س 5. ويقول د. حممد بوحمدي 
عن املنهج الأ�صلوبي واأبي القا�صم الزخم�صري)ت 538هـ(: »غري اأّن اأو�صح من طبق نتفا 
وعيا  العامل اجلليل ميتلك  اأّن هذا  اأزعم  ول�صت  الزخم�صري،  الأ�صلوبي هو  املنهج  من 
نظرياً كاماًل عن هذا املنهج، اإل اأّن متابعة تف�صريه لكتاب اهلل عز وجل املو�صوم بالك�صاف، 
للزخم�صري،  الك�صاف  تف�صري  يف  اأ�صلوبية  مالمح  بارزة«  اأ�صلوبية  مالمح  عن  تك�صف 

املناهل، العدد 48، ال�صنة 20، ربيع الثاين 1416هـ - �صبتمرب 1995م، �س 200.          
)73(   اللغة بني املعيارية والو�صفية، متام ح�صان، دار الثقافة، الدار البي�صاء، 1400هـ/1980م، 
�س 172، ويعرتف متام ح�صان ب�صرورة فهم عربي حديث ي�صحح فهمًا قدميًا يف الرتاث: 
»اأّول ما ينبغي اأن نعرتف به اأّن ال�صلف من علمائنا اأبلوا بالء ح�صنا يف بناء �صرح العلوم 

العربية، واأّن النتائج التي و�صلوا اإليها تعد رائعة من جهتني:
           اأوًل: اأّن نقاد الرتاث العربي من امل�صت�صرقني يعرتفون طائعني اأو مرغمني باأّن العرب 
اإذا كانت لهم فل�صفة حقيقية فهذه الفل�صفة هي درا�صاتهم اللغوية، وبخا�صة النحو، مبا 
ا�صتمل عليه من نظام ا�صتدليل ل ميكن اأن ت�صل اإليه اإّل عقلية ذات مقدرة فائقة على 

التجريد.
               ثانياً: اأّن هذه البنية التي اأقاموها �صمدت للتطبيق منذ القرن الثاين للهجرة حتى هذه 
اللحظة« اللغة العربية واحلداثة، متام ح�صان، ف�صول، احلداثة يف اللغة والأدب، اجلزء 1، 

املجلد 4، العدد 3، 1984م، �س 135.
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دور النحو العربي كمقيا�س علمي

يف �صياغة نظرية النقد الأدبي عند العرب

عبدالعزيز �شويط)*(

مقدمة )النقد و النحو ، م�سوغات االجتماع(:
الأدبي  النقد  م�صنفات  يف  عابرة،  تكن  واإن  فاح�صة،  اإطاللة  اإن 
العربي، قدميه وحديثه، ومبا يف ذلك معاجمه عند العرب وعند الغرب، 
الناقد  اأدوات  بني  التواجد  دائم  قار،  كم�صطلح  النحو  بتواجد  لُتنبُئ 
الأدبي ذي املنزع اللغوي.كما ل تعدم وجود ما �صاء اهلل من الن�صو�ص 
ي�صتدل  نحوية  ك�صواهد  نرثًا،  اأم  كانت  �صعرًا  اجلميلة،  الفنية  الأدبية 
اأو ا�صطراد  الكالم، وحتقق  تاأليف  والنحو على �صحة  اللغة  بها علماء 
قامو�ص  املتواجد يف  النحو وحده  ولي�ص م�صطلح  قاعدة نحوية معينة. 
ذات  يف  معه  ت�صرتك  التي  امل�صطلحات  من  العديد  بل  الأدبي،  الناقد 
احلقل الدليل العلمي،ومنها على �صبيل املثال ل احل�صر م�صطلحات 
من قبيل: احلذف، الأ�صلوب، الدللة، املدح، النظم... اإلخ.، اإىل درجة 
واملطولت  اللغة،  م�صادر  اأهم  من  م�صدر  العربي  »ال�صعر  باأن  القول: 

)*(  جامعة جيجل - الجزائر.
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اأن  ذلك  ال�صعرية،  بال�صواهد  تزخر  فهي  بذلك،  ت�صهد  املعجمات  من 
مبا  ذلك  مقيدين  ودللتها  الكلمة،  يثبتون  كانوا  الأقدمني  اللغة  علماء 
قاله فالن اأو فالن من ال�صعراء اجلاهليني والإ�صالميني، ورمبا �صذ عن 
باأبي  هوؤلء العالمة الزخم�صري يف ا�صت�صهاده باملولدين فقد ا�صت�صهد 
نوا�ص وغريه ممن جاء بعده بزمان طويل«)1(، بل وحتى يف ظل اللهجات 
ال�صاذ  ثنائية  العربية، ويف ظل  القبائل  واملوزعة بني  املختلفة،  العربية 
من  ال�صعراء  من  جند  وجريانها،  قري�ص  لغة  متثلته  الذي  وال�صحيح 
ظلت لهجته القبلية تتحكم فيه طبيعة. وهو ما �صّكل من �صعره ا�صتدلًل 
�صببًا يف  كانت  التي  الأمور  بني  الأمر من  وهذا  النحوي،  ال�صذوذ  على 
خلق امل�صاكل بني ال�صعراء واللغويني النحويني، يف زمن كان اخلروج فيه 
عن دائرة الحتجاج اللغوي ميثل عيبا كبريا و خطاأ فادحًا، يوؤاخذ عليه 
حوادث  املتقدم  الع�صر  ذلك  اإبان  حدثت  »وقد  املاآخذ.  اأميا  ال�صعراء 
بني النحاة و ال�صعراء، ظهر فيها اإ�صرار ال�صعراء على متثيل ما تعلموه 
تقييدهم  اإىل  النحاة  وميل  اأ�صعارهم،  يف  وتقاليدها  اللغة  طبائع  من 
بالقواعد، واعتبار ما خرج عنها حلنًا يحا�صبون عليه...«)2(. واإن يكن 
لهذا الأمر من مغزى يذكر، فهو تواجد �صدنة النحو واللغة باملر�صاد ملن 
ت�صول له نف�صه التعدي على املعلوم من قواعد اللغة بال�صرورة، ينتقدون 
النحو  من  امل�صهور  العام  ال�صواب  جانبوا  باأنهم  اأح�صوا  كلما  ال�صعراء 

واللغة.
مل  ال�صعراء  على  العلماء  ومعايب  ماآخذ  من  الغاية  اأن  واحلق 
اأن  الأدب. ذلك  الفن ول  لوجه  النقد، كما مل تكن  لوجه  تكن خال�صة 
الأدب  عيون  هو  لي�ص  والنحوية  اللغوية  الت�صويبات  هذه  من  الهدف 
وال�صعر بقدر ما كان الهدف هو اخلوف على اللغة وعلى قواعدها التي 
وال�صعر  �صحيحة،  غري  يرونها  التي  ال�صعراء  تعبريات  من  ا�صتقرت، 
النقاد  ذلك  يرى  كما  اللغة  من  اأو اخلطاأ  لل�صحيح  ن�صرًا  الكالم  اأكرث 
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ا�صتقرت  قد  والنحاة  النقاد  عنها  يدافع  التي  القواعد  هذه  اللغويون، 
باملغالبة، بالتغليب، بالأمر الواقع ... ل يهم. املهم هو احلفاظ عليها يف 
�صورتها احلالية، وعدم ترك الفر�صة لل�صاذ منها فيحل حمل القاعدة. 
تقدر  ي�صدون خدمة ل  اأنهم  يعلمون  النحاة ذلك وهم ل  اللغويون  فعل 
بثمن لعلم اآخر هو النقد. اإنها خدمة جليلة يكون لها ما يكون من ف�صل 
م�صاهمة  جمرد  الأمر  يكن  مل  وعليه  بعد.  فيما  والتاأ�صيل  التاأ�صي�ص 
التواجد  على  العثور  يتم  بل  اأخطاأته،  اأم  اأ�صابته  الهدف  اإىل  �صوبت 
الرئي�ص للنحو كمقيا�ص من مقايي�ص هذا النقد، قدميه وحديثه، ومنذ 
النقاد العلماء الأوائل ممن كان ي�صمهم حيز وقيم املو�صوعية العلمية، 
معها  ويجمعون  النحوية  اللغوية  امليولت  وحتى  التبحر،  بني  ويجمعون 
امليولت اأو التبحر يف علوم الأدب من رواية، ونقد وما اإىل ذلك. فـ »مل 
يكن هذا الن�صراف اإىل ال�صعر والهتمام به من لدن ال�صعراء وحدهم، 
فقد �صاركهم يف ذلك العلماء النقاد، ومن بني هوؤلء علماء اللغة الذين 
اأفادوا منها  واتخذوا منه مادة  ال�صعر فوقفوا عليه وقفات.  ا�صتهواهم 
واأبو  ثعلب،  العبا�ص  واأبو  املربد،  العبا�ص  فاأبو  ودرا�صاتهم  بحوثهم  يف 
الفتح ابن جني، من اأ�صحاب النحو واللغة ولكنك ل تعدم اأن جتد هوؤلء 
وقفة  لغته  من  ووقفوا  وقواعده.  معانيه  يف  وكتبوا  بال�صعر،  عنوا  ممن 
طويلة«)3(. هذه الوقفة قد اأفادت بحق وب�صكل ل يو�صف الدر�ص النقدي 
نقدية  نظرية  تاأ�صي�ص  �صبيل  فعالة يف  م�صاهمة  و�صاهمت  العرب،  عند 
العربي ممثاًل  النحو  واإن كان  اأركان،  تنبني على  اأن  العرب، لبدَّ  عند 
للغة عمود من اأعمدتها ، وخطوة منهجية لبد اأن مير بها الناقد القدمي 
وهو ينقد الن�صو�ص الأدبية. من ال�صروري اإذن اأن مير بها �صيد قطب، 
وهو يطبق منهجه الفني يف نقد الأدب العربي احلديث، ولبدَّ اأن مير 
بها اأي�صًا الناقد البنيوي املعا�صر وهو يطبق امل�صتوى النحوي على ال�صرد 
اأم على ال�صعر احلر و�صعر التفعيلة، ولبد اأن مير بها اأي�صًا ال�صكالين 
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النظم،  نظرية  راأينا عند اجلرجاين يف  ملا  مغاير  اآخر  ب�صكل  الرو�صي 
والنحو اأحد اأركانها اإن مل يكن ركنها الرئي�ص، اإن يكن ذلك، فالبالغة 
والعرو�ص والأفكار اأو املو�صوعات وغريها هي باقي اأعمدة هذه النظرية 

النقدية. 
يف م�صار التاأ�صيل ل ينكر الدار�صون الل�صانيون املعا�صرون للن�ص 
الأدبي اجلذور الأوىل للدر�ص الل�صاين العربي الذي يتخذ الن�ص الأدبي 
مادة لدرا�صته، فهذا الباحث حممد عزام يقول معرتفًا بجهود العلماء 
اأو علم  واإر�صـاء قواعد فن  اللغويون يف نقد الأدب  الأوائل، نقاد الأدب 
للغويني  كان  فقد  اللغـوي  النقد  جمـال  يف  »اأما  العربي:  الأدبي  النقد 
ا�صتعمال  اأح�صوا هفواتهم يف  ال�صعراء، حيث  والرواة مالحظات على 
الألفاظ، و�صبطها، واإيثارهم اإياها دون غريها، ونبهوهم اإىل خمالفاتهم 
منهج العرب يف كالمهم. وكان �صابطهم ومقيا�صهم يف هذا النقد ما 
عرفوه من ا�صتعمالت العرب لالألفاظ«)4(، و�صوابط الكلم عندهم من 
خالل النحو، ونظم الكالم على نحو ما نظمته العرب من املفردة اإىل 
اأوًل  اجلاحظ  عن  نقاًل  النظم،  لفظة  ا�صتخدام  لنا  جاز  اإذا  اجلملة، 
نظم  يف  وغريهما  واخلطابي  الرماين  عن  ونقاًل  الرتكيب،  با�صتعمال 
القراآن واإعجازه، ونقاًل عن اجلرجاين ثانيًا وتاليًا با�صتخدام اآخر يعني 
املعاين،  من  معنى  توؤدي  حتى  الألفاظ  هذه  بني  التجاورية  العالقات 
حتى راأينا الرجل يلح ويوؤكد على »اأن ف�صاد الرتكيب النحوي يوؤدي اإىل 
ما  فاإذا  ما،  تركيب  وفق  باملعنى  تفيد  اللغة  مادامت  املعنى«)5(.  ف�صاد 
ورمبا  مغاير  اآخر  معنى  على  الرتكيب مت احل�صول  هذا  اأجزاء  غريت 
اجلرجاين،  عبدالقاهر  الإمام  قال  معنى«.  »الال/  على  احل�صول  مت 
ح�صن  اإىل  و�صوًل  املعنى  ا�صتقامة  يف  النحو  دور  يف  اأي�صًا  اهلل،  رحمه 
النظم و جودته: »واعلم اأن النظم لي�ص اإل اأن ت�صع كالمك الو�صع الذي 
يقت�صيه علم النحو، وتعمل على قوانينه واأ�صوله، وتعرف مناهجه التي 
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نهجت فال تزيغ عنها، وحتفظ الر�صوم التي ر�صمت لك فال تخل ب�صيء 
النحو  من  يجعل  الكالم  هذا  خالل  من  اجلرجاين  والإمام  منها«)6(. 

�صرطا ل ي�صح النظم اإل به. وهل ي�صتقيم اأدب اأ�صاًل بال نظم ؟!.
ل مل يكن الأمر جمرد م�ّص النقد لكل �صيء بطرف، على عادة مادته 
حتى  القربى،  اأوا�صر  وتوثقت  الروؤية،  تعمقت  واإمنا  )الأدب(.  اخلام 
بني هذين احلقلني  التقاطع  هذا  مهمة حتقق  علوم  قيام  بات يالحظ 
املعرفيني. ومن ذلك ما يعرف قدميًا بالنقد اللغوي ومنه النقد النحوي، 
و حتى النقد البالغي الذي مي�ّص فيما مي�صه نقد اجلرجاين املبني على 
العالقات  على  املرور  من  النظرية  هذه  تقت�صيه  وما  النظم،  نظرية 
النحوية التجاورية بني الألفاظ، وما اإليه من نحو اجلملة. وحتى راأينا ما 
بات يعرف حديثًا بالنقد الل�صاين احلديث واملعا�صر، وفيه املرور باأحد 
واحلال  اإذن  النحوي.  امل�صتوى  وهو  فيه،  البنيوية  وم�صتويات  م�صتوياته 
هذه، مل يعد النحو مبعزل عن النقد الأدبي من حيث الوظيفة ومن حيث 
بالنقد عالقة عابرة، ونحن  النحو  تكن عالقة  والق�صد. كما مل  النية 
اأمام هذه املظاهر اجللية، وهذه التجليات الوا�صحة يف هذه ال�صبكة من 
العالقات بني علمي النحو والنقد عند العربي قدميًا وحديثًا وحتى عند 
الغرب. على الأقل يوم حدث الت�صال العظيم بني �صفتي البحر الأبي�ص 
املتو�صـط ال�صمالية واجلنوبية، منذ حمـلة نابليون على م�صر وحتى يومنا 
هذا. اأما الت�صال العربي بالثقافة اليونانية منذ الع�صر العبا�صي، فقد 
اأفاد العرب يف اجلوانب الفل�صفية، ومنها اأثر هذه الأخرية يف نقد قدامة 
ابن جعفر وحازم القرطاجني. واإن كنا ل نعدم اأثرا للمنطق على اختالف 
اأخرى  اإىل فكرة  اأن يف�صي  �صاأنه  النحوية عندنا، وهو ما من  املدار�ص 
الثقافة  يف  ال�صائدة  النحوية  املدار�ص  على  النقاد  حتى  توزع  عن  تعرب 
العربية القدمية: م�صرقها ومغربها، كوفتها وب�صرتها وبغدادها وحتى 
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اأندل�صها، وما تتكون منه هذه املدار�ص من اأئمة واأ�صاطني، خا�صة وهم 
املذهبي  التوزع  الأدب وفق هذا  �صئت قلت: ي�صوبون -  واإن  ينقدون - 
خندق  يف  ولغوي  نحوي  ناقد  كل  وتخندق  النحوي،  املدر�صي  و  اللغوي 
مذهبه النحوي، وانتمائه اإىل هذه املدر�صة النحوية دون تلك. ولذلك فـ 
»ل �صك يف اأن هناك درا�صات قدمية ات�صلت بالن�ص الأدبي تتناوله من 
اأن ت�صتمد منه كثريًا من ال�صواهد التي  حيث ال�صحة اللغوية، وحتاول 
تفيد يف جمال الدر�ص النحوي، واأن تتخذه دلياًل على �صحة راأي معني 
م�صاألة  جتاوزت  اأخرى  درا�صات   - كذلك   - وهناك  خا�صة.  قاعدة  اأو 
وو�صوًل  باملفرد  بدءًا  الإبداعية  بالعملية  وات�صلت  واخلطاأ،  ال�صواب 
النقاد  عند  مبا�صر  الأدبي طريقا غري  النقد  فاأ�صبح  اجلملة«)7(.  اإىل 
وتاأكيد  واللغوية،  النحوية  مذاهبهم  مل�صاندة  القدامى  العرب  اللغويني 

�صواهدهم النحوية اأي�صًا.

النحو العربي بني عظيم خطره و�سرف منزعه:  
ر لنا اأن نعترب النقد العربي بنية م�صتقلة من حيث تكوينها  اإذا ُقدِّ
املنتظم ، وت�صافر عّدة عنا�صر يف ت�صكيل و�صياغة هذه البنية التامة.
واإذا �صلمنا باأن  النقد ل بد  اأن ياأخذ من كل �صيء بطرف، كما اأ�صلفنا. 
اأ�صا�ص من هذه  اأمام عن�صر  اأنف�صنا  ف�صوف جند  ذلك  فعلنا  اإذا  اإننا 
البنية وهو النحو العربي بالقدر الذي تكون فيه ن�صبة البنية ال�صغرى 
واإىل  اإليه  تنبه  الذي  املعريف  العلمي  املجال  هذا  الكربى.  البنية  اإىل 
خطورته يف ا�صتقامة الكالم العربي جمع غفري من اأرباب دولة الإ�صالم 
الأوىل و على راأ�صهم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، فعن عبداهلل ابن 
م�صعود، ر�صي اهلل عنه، اأنه قال: »حلن رجل اأمام ر�صول اهلل، �صلى اهلل 
اأخاكم  »اأر�صدوا  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل،  ر�صول  فقال  و�صلم،  عليه 
ر�صي  ال�صديق،  بكر  اأبي  عن  ورد  ما  هذا  اإىل  ي�صاف  �صل«)8(.  فقد 



عبدالعزيز شويط
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

97

جـــــذور

اهلل عنه، من قوله: »لئن اأقراأ فاأ�صقط اأحب اإيلَّ من اأن اأقراأ فاأحلن«. 
وما ورد عن عمر بن اخلطاب، ر�صي اهلل عنه، حني �صمع رجاًل ممن 
»اإنا  بال�صهام:  اإذ يقول مربرًا �صوء رميه  بال�صهام  يلحن،  الرمي  اأ�صاء 
اأ�صد عليَّ من  قوم متعلمني« فقال له عمر: »واهلل خلطوؤكم يف ل�صانكم 
خطئكم يف رميكم«. اأ�صف اإىل ذلك اأمره )عمر( ر�صي اهلل عنه، لأبي 
الكتاب وكتب  اأخطاأ يف  �صوطًا حني  اأن ي�صرب كاتبه  الأ�صعري،  مو�صى 
اأن نن�صى ما كان يعرب عنه  اأبو مو�صى الأ�صعري. ودون  اأوله : »من  يف 
عمر بن عبدالعزيز، رحمة اهلل عليه، من كرهه للحن، ومنعه حاجات 
امللحنني، وقوله رحمة اهلل عليه: »اأكاد اأ�صر�ص اإذا �صمعت اللحن«)9(. 
كل ذلك من �صاأنه اأن يبني دور النحو يف ا�صتقامة الأل�صنة، والبتعاد عن 
الكالم النا�صز امل�صتكره يف الكالم العادي، ف�صاًل عن تواجده يف الكالم 
الفني الأدبي الذي هو بال�صرورة اأرقى من الكالم العادي. والذي يزعم 

اأنه، ولفنيته وجماله، ميج ال�صتكراه والركاكة والقبح. 
فهكذا اإذن تنبه امل�صوؤولون عن دولة العرب اإىل خطورة هذا الأمر، 
التغا�صي عن مثل هذه  اإليها  اأن ي�صل  التي ميكن  الأبعاد  اإىل  وتفطنوا 
والتي  الرادعة،  ت�صرفاتهم  خالل،  من  جهدهم،  فحاولوا  الأخطاء، 
ت�صكل �صبه قوانني وعقوبات ملن يخطئ يف علم النحو، مرهبني من مغبة 
الزيغ يف الكالم. اإنهم اإذ يفعلون ذلك مينعون احلياد عن الفطرة اللغوية 
ويدعون اإىل ا�صتقامة الكالم ومن ثمة ا�صتقامة املعنى، وهم الف�صحاء 
البلغاء، ومنهم من اأوتي جوامع الكلم، �صلى اهلل عليه و�صلم، كما اأنهم 
بعملهم هذا مينعون �صوء الفهم الذي قد ي�صيب الن�ص القراآين الكرمي، 
وح�صارية.  وعلمية  واجتماعية  ودينية  قومية  هذه  ت�صرفاتهم  فكانت 
فاأما اجلانب القومي منها فهو املحافظة على لغة الوطن العربي، واللغة 
تعني الهوية، واأما اجلانب الديني فهو اخلوف على القراآن الكرمي فال 
ي�صاء فهمه بال�صوء واخلطاأ يف قراءته، واأما اجلانب الجتماعي فم�صتق 
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على  فباحلفاظ  العلمي  اجلانب  واأما  املجتمع،  ووحدة  اللغة  وحدة  من 
وهي  العرب يف كالمها،  و�صنن  ال�صليقة  على  وقبلها احلفاظ  القواعد، 
�صنن علمية ومعرفية انت�صرت و �صادت املجتمع، واأما اجلانب احل�صاري 
فمن خالل املحافظة على تراث الأمة اللغوي ور�صيدها البالغي والبياين 

و املحافظة على ف�صاحتها .  
يف البداية كان الن�ص املركزي )ا�ستقامة املعنى املق�سود كحد اأدنى(: 

يف  وحتى  بواديهم،  ويف  قبائلهم،  يف  اجلاهليون  العرب  كان  ما 
حوا�صرهم يدرون ما النحو وما ال�صرف وما الإعراب. ومع ذلك كانوا 
ينطقون اللغة العربية املعربة، واإن كانت بع�ص القبائل تخالف بع�صها، 
وتخالف قري�صًا يف مكة وما جاورها يف بع�ص الظواهر الإعرابية وبع�ص 
الظواهر النحوية وال�صرفية. حتى حذا باأبي عمرو بن العالء اأن يقول: 
»ما لغة حمري بلغتنا وما عربيتهم بعربيتنا« وهو يق�صد بع�صًا من الألفاظ 
والرتاكيب، وبع�صًا من ظواهر الإعراب. ومع ذلك فقد كانت القبيلة اأو 
جمموع القبائل امل�صرتكة يف منط لغوي واحد هي املجتمع ال�صيد الذي 
فيها،  واخلطاأ  ال�صواب  ويحدد  يفر�صها  من  وهو  اللغة.  على  توا�صع 
هكذا على ال�صليقة. ومثله متى قعدت القواعد من قبل الدوائر العلمية 
العربية ومراكز الثقافة، فبعد اأن اأ�ّصرت عليها ال�صلطة ال�صيا�صية �صارت 
هذه الدوائر التي ت�صود املجتمع، فهي نخبته وممثلته وم�صنودة ال�صلطة 
فيه، هي التي حتدد ال�صواب واخلطاأ. ذلك بعد اأن اأوكلت اإليها املهمة، 
الر�صمية اأم الأدبية العتبارية والجتهادية، يف اأن تقعد القواعد، وجتمع 
التي  العربي  النحو  املراكز هي مدار�ص  لقد كانت هذه  اللغة.  وت�صبط 
ارت�صاها املجتمع ور�صيت ال�صلطة عن عملها، وخال�صة الأمر يعرب عنه 
عبد ال�صبور �صاهني فيقول: »اإن ال�صواب اللغوي مرتبط اأ�صد الرتباط 
بال�صورة التي يرت�صيها املجتمع للغته، واإن اخلطاأ اللغوي هو نقي�ص هذه 
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ال�صورة، لأن املجتمع هو الذي ميلك اللغة ولي�صت اللغة هي التي حتكم 
والعك�ص  �صواب  فهو  �صواب  هذا  اأن  املجتمع  راأى  ومتى  املجتمع«)10(. 
�صحيح. واحلق اأن التطور هو من يحكم املجتمع و يحكم اللغة، وهو من 
يف�صح املجال للمجهول الذي قد يحمل بني طياته ما كان خطاأ في�صبح 
�صحيحًا. على الرغم من وقوف جهات عديدة تـنزع منزع املحافظة �صدًا 
منيعًا اأمام تغري، وحتى ل نقول تطور  اللغة، واأعني بها الدوائر الدينية 
املتغرية  اللغة  فتختلف  العربية  اللغة  تغري  خ�صية  ال�صلطوية،  والدوائر 
والبالغة  بالف�صاحة  الإعجاز  معنى  فيذهب  الكرمي،  القراآن  لغة  عن 

وباللفظة وبالنظم من عقول العرب املحدثني و من قلوبهم. 
لقد كان النحو على الدوام  خادما للن�ص الفني مثلما كان خادمًا 
بدرجة اأقل قيمة، واأو�صع متثال ِلُلَغِة التوا�صل العادي عند العربي. فلقد 
ن�صاأ النحو العربي يف خدمة القراآن الكرمي. ومن ثمة ل ن�صتبعد اأن يتم 
هذا التوا�صل ليكون النحو خادمًا للن�ص الأدبي الفني الب�صري كما كان 
يف من�صئه يف خدمة الن�ص الأدبي الفني الإلهي. دون اأن ت�صوب اخلدمة 
�صائبة، اأو اأن ننتق�ص من قدرها ومن �صرفها قيد اأمنلة، اأو قدر حبة من 
خردل، كما يقولون. فلقد كان الن�ص الفني، الأدب، �صابقًا للن�ص العلمي، 
النحو. ي�صهد على ذلك تاريخ الأدب الراجع اإىل اجلاهلية، وتاريخ النحو 
الراجع بنا اإىل عهد علي بن اأبي طالب و ق�صته امل�صهورة مع اأبي الأ�صود 
الدوؤيل يف »ما اأجمل ال�صماء« مع ابنته و يف »اأن  اهلل بريء من امل�صركني 
اأ�صرف  ور�صوله«)11( يف قراءة رجل للقراآن الكرمي، ومن ثمة فال�صابق 
الأدب  نقاد  منظور  من  ولو  التابع.  من  اأ�صرف  واملتبوع  امل�صبوق  من 
الذين، بال�صرورة، يختلفون مع النحويني واللغويني يف هذا الطـرح الذي 
هو طـرح املزية والقـيمة. ومع ذلك يحتج النقاد باأن ال�صـابق يف، هـذه 
النحو حقه  تغبط  املفا�صــلة ل  وهـذه  و�صــيلة.  واملـ�صـبوق  غـايـة  احلـال، 
اإليه يف مقدمة هذه املقالة ول حترمه منزلته  من ال�صرف الذي نوهنا 
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تلك. وهو ما دعا كل عاقل اإىل �صرورة احرتام علم النحو وحتكيمه يف 
الكالم واملنطق، بل و حمبته لأنه مطية ال�صرف، ومنري الدروب ومبدد 
الُظَلم احلوالك يف املعنى، ول�صيما حني يتعلق الأمر بكتاب اهلل اأ�صرف 

كالم واأقد�صه،  فقد قال يف ذلك علي الأ�صفهاين: 

وقال يف ذلك اأي�صًا العربتائي الكاتب : 

النظم  قالب  يف  جاء  اللهجة،  �صديد  حتذير   - يت�صح  كما   - وهو 
ليحفظ ويذاع وينت�صر، ملن يقع يف اللحن، ول يحرتم قواعد الإعراب، 
وال�صت�صغار  الذلة  مهاوي  القدم يف  زلل  ينتظره من  له مما  وتخويف 
والحتقار، واحلكم عليه باجلهل و عدم الإبانة يف املجتمع، فهو �صاذ بني 
النا�ص بخطئه هذا. ومن ثمة عدم دركه احلاجة مهما كانت هذه احلاجة 
مادية اأم معنوية، كما �صرنى، فيما بعد، مع عبدالقاهر اجلرجاين يف 
دلئل الإعجاز.  فما كان اأوىل ملن يبتغي جتنب املعايب اإل اأن يتعلم اأوًل 
بالإمكان  راأي من يعتربها لئحة كلمات وبنى نحوية  و»اللغة يف  النحو 
تعليمها ب�صهولة«)14(. وثانيًا احرتام هذا العلم الذي مت تعلمه بتطبيقه 

وا�صتخدامه يف اأر�ص الواقع باأح�صن �صورة واأدق طريقة. 
ما النحو وما النقد ؟ )التما�ص والتجاذب يف املفهوم(:

احلق اأن روؤية النقاد العرب القدامى للنقد الأدبي مل تختلف كثريًا 
عن روؤية النقاد والدار�صني العرب املحدثني واملعا�صرين له. فهو يكاد 

ي�����درك امل�����رء ب���ه اأع���ل���ى ال�����س��رف 
ك�������س���ه���اب ث����اق����ب ب�����ني ال�������س���دف 
تخرج الدرة من جوف ال�سدف)12(

�سمعت من االإعراب ما لي�ص يح�سن 
وال يف قبيح اللحن والق�سد اأزين 
في�سقط من عينّي �ساعة يلحن)13(

اأح���ب���ب ال��ن��ح��و م���ن ال��ع��ل��م فقد
ال�����ن�����ح�����وّي يف جم��ل�����س��ه �����������ا  اإنمَّ
ي����خ����رج ال�����ق�����راآن م����ن ف���ي���ه ك��م��ا

اأن ل����إع�������راب ح���دا ورمب���ا ع��ل��ى 
وال خري يف اللفظ الكريه ا�ستماعه
ال��ف�����ت��ى وج��م��ال��ه زّي  وي��ع��ج��ب��ن��ي 
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يكون كعلوم اللغة والدين عند العرب، مل يرتك فيها الأول لالآخر �صيئًا. 
على الأقل بالن�صبة للمحاور الرئي�صة يف هذا العلم اأو ذاك، وعليه فالنقد 
الأدبي عند القدماء  هو تلك ال�صوابط واملقايي�ص التي يعرف بها جيد 
الأدب من رديئه، فكما قال قدامة بن جعفر، ب�صاأن ال�صعر ونقده: »ومل 
اأجد اأحدًا و�صع يف نقد ال�صعر تخلي�ص جيده من رديئه كتابًا«)15(. ومل 
يخرج الدكتور اإح�صان عبا�ص، وهو يوؤرخ للنقد الأدبي عند العرب، وحتى 
وهو ينقد الأدب العربي، عن مفهوم النقد عند القدماء، وعلى راأ�صهم 
قدامة بن جعفر فيقول: »ولكن النقد يف حقيقته تعبري عن موقف كلي 
متكامل يف النظرة اإىل الفن عامة اأو اإىل ال�صعر خا�صة يبداأ بالتذوق، اأي 
القدرة على التمييز، ويعرب منها اإىل التف�صري والتعليل والتحليل والتقييم 
- خطوات ل تغني اإحداها عن الأخرى،وهي متدرجة على هذا الن�صق، 
عامة  اأو  جزئية   - قواعد  على  مو�صاًل  وا�صحًا  نهجًا  املوقف  يتخذ  كي 
اأعطاه  الذي  املفهوم  فهذا  التمييز«)16(.  قوة  بعد  امللكة  بقوة  موؤيدًا   -
لنا مل يخرج عن فكرة التمييز بني جيد الأدب ورديئه، واإن كان ا�صتغل 
على التفا�صيل فزاد امللكة الذوق، وا�صرتط التعليل والتف�صري والتحليل 
والتقييم. واإن كان بع�صها مت�صمنًا يف كالم قدامة ال�صابق. مما يعني 
اأن النقد عنده هو متييز جيد الأدب - تعميمًا - من رديئه. اأو هو عند 
ابن طباطبا العلوي، عيار ال�صعر، فاإن جاز لنا التعميم قلنا عيار الأدب.
يورد  اأن  ال�صعر  »وعيار  بقوله:  اأي�صًا  العلوي،  طباطبا  ابن  عرفه  وقد 
ونفاه فهو  الثاقب، فما قبله وا�صطفاه فهو واف، وما جمه  الفهم  على 
ناق�ص«)17(.  واملالحظ اأن اإطالق احلكم بالوفاء والنق�صان هي ثـنائية 
العرب، مبن  النقاد  بقية  عند  والرديء(  لثنائية )اجليد  بديلة  �صدية 

فيهم ابن طباطبا العلوي، �صاحب هذا القول يف غري هذا املو�صع. 
�صوابط  النقد،  مثل  ومثله  اأ�صلفنا،  كما  اأي�صًا،  هو  النحو  واأما  
اأو  واعوجاجه  علته  من  وا�صتقامته  القول  �صحة  بها  ُيعرف  ومقايي�ص 
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ف�صاده، كما اأن املنطق - مثاًل - هو ال�صوابط واملقايي�ص التي يعرف بها 
�صحة القيا�ص من ف�صاده. 

�صاأكتفي بقول علي  واإمنا  النحو  تعاريف  اأطيل يف �صرد  و�صوف لن 
الك�صائي، يف تعريف هذا العلم: 

اإنا النحو قيا�ص يتبع          وبه يف كل اأم��ر ينتف��ع)18(  
واإن كانت لفظة النحو يف النقد الأدبي لها معنى اآخر ومدلول مغاير 
والتقليد. يقال: نحا  العربية، فهي »مبعنى التباع  ملا هي عليه يف علم 
بن  حممد  ا�صتخدام  كان  وهكذا  وقلده.  واتبعه  نهجه،  على  �صار  نحوه 
احلجاج اجلراداين، يف حديثه عن حممد بن مناذر، الذي كان يقلد اأو 
ينحو نحو عدي بن زيد، يف �صعره. »قلت لبن مناذر: من اأ�صعر النا�ص؟ 
وكان  �صعره، فقلت: من ذاك؟ فقال: عدي بن زيد،  قال: من كنت يف 
اإمامًا«)19(. ويف احلقيقة ميكن  ويتخذه  ويقدمه  �صعره،  نحوه يف  ينحو 
اعتبار امل�صكاة التي ي�صدر منها النحو يف الأدب و النحو يف اللغة العربية 
الأول  والتقليد،  التباع  معنى  اإىل  ترميان  اللفظتان  مادامت  واحدة، 
م�صار اللغة و قواعدها بال�صتقراء و القيا�ص والثاين بامل�صابهة والتقليد.  
والنقد  النحو  بني  حتى  احلا�صل  للتقارب  ما  عرفنا  هنا  من  بل 
من حيث املفهوم، اأو عـلى الأقل من حيث املا�صدق، فكل منهما قيـا�ص 
من  والأدب  الكالم  بني  ما  على  الأدب،  اأو  الكالم   به  يقا�ص  ومـعيار 
نظرنا  اإذا  اثنني.  م�صتويني  يف  واحدًا  �صيئًا  يكونا  مل  اإن  كبري،  تداخل 
اإىل م�صتويي الأدب ال�صعبي واللغة اجلاهلية الأدبية املمتازة، وهما معًا 
)النقد والنحو( �صوابط يحتاج اإليها الكالم لي�صتقيم املعنى منه، الأول 
لغوٌي عرب الإفادة، والثاين جمايٌل عرب احل�صن اأو الإفادة الفنية املمتازة 

املمتعة. 
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ملاذا علم النحو اأوال وما �سبهة �سرورة احرتامه كمقيا�ص يف النقد؟
لن اأناق�ص هاهنا م�صاألة ملاذا النحو؟ فهذه امل�صاألة قد مت مناق�صتها 
حدها  بذكر  اأ�صئلة  من  العلمية  واحلاجة  النف�ص  يختلج  عما  والإجابة 
وتعريفها، واإمنا اأناق�ص هنا م�صاألة ملاذا اأولية النحو تطرح نف�صها دائمًا 
بالن�صبة للعلوم التي مت�ص الأدب بطرف. مبا يف ذلك البالغة والعرو�ص 
العرو�ص  عن  التنازل  يحتمل  فقد  اإليها؟،  ال�صعر  بحاجة  يتعلق  فيما 
ن�صبيًا اأو كليًا فتكون الق�صيدة جمزوءة اأو منهوكة اأو م�صطورة اأو مو�صحة 
اأو حرة تفعيلية اأو نرثية، كما راأينا يف اآخر ال�صيحات التطورية لل�صعر 
العربي. وقد تـنزل الق�صيدة يف م�صتواها الإ�صاري التلميحي الرتميزي 
دون  اأدبيًا  ن�صًا  نت�صور  اأن  ولكن  املبا�صرة،  اإىل  اخليال  من  اخللو  اإىل 
نحو اأو دون جماراة للعرب يف �صنن كالمهم، من حيث اللغة وال�صرف 
امل�صاألة ل  لأن  والأدب.  واللغة  النقد  ير�صاه كهان  ما ل  والنحو، فذلك 
تتعلق بدنو اأو تطور اأو تبدل وتغري لبع�ص املعطيات الفنية، بقدر ما تعني 
ذهاب املادة وذهاب اللغة. وما لهذا الأمر من خطورة الثورة اجلذرية 
وكل  والهوية  اخل�صو�صية  ذهاب  من  خلفها  جتره  وما  ال�صائد،  على 
كلغة  بلغة  الأمر  يتعلق  حني  ول�صيما  والقاعدية،  الرهبة  م�صطلحات 

القراآن الكرمي، وح�صارة كح�صارة الأمة العربية و الإ�صالمية.   
قال اإ�صحاق بن خلف البهراين، يف هذا ال�صاأن: 

وقال علي الك�صائي، اأي�صًا يف ذات ال�صاأن: 

ي��ل��ح��ن  مل  اإذا  ت��ع��ظ��م��ه  وامل��������رء 
االأل�سن)20( مقيم  منها  فاأجلها 

ف�����ات�����������ق�����اه ج�������ل م�������ن ج���ال�������س���ه
م�ستمع اأو  ن���اط���ق  ج��ل��ي�����ص  م���ن 
ي��ن��ط��ق ج��ن��ب��ا ف��ان��ق��ط��ع اأن  ه����اب 

االألكن ل�سان  م��ن  ي�سلح  النحو 
ف�����اإذا ط��ل��ب��ت م���ن ال��ع��ل��وم اأج��ل��ه��ا

ف�������اإذا م����ا ن�����س��ر ال���ن���ح���و ال��ف��ت�����ى
امل����ن����ط����ق م�������را ف���ات�������س���ع  م�����ر يف 
ال��ف��ت��ى ال��ن��ح��و  ي��ن�����س��ر  ل�����م  واإذا 
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ال�صابقة،  اإفادة الأبيات  التي لحظناها يف  اإىل اخلطورة  فبالنظر 
تتحدد اأولية النحو العربي يف الكالم العربي عادية فنية. ثم األي�ص من 
امللفت لالنتباه ح�صور القراآن الكرمي كلما مت احلديث عن الدعاوى التي 
تدعو اإىل ذهاب النحو اأو حتى تغيري بع�ٍص منه و التنازل عن بع�ص؟! نعم 
اإن  الأمر لكذلك، وهويف حقيقة الأمر، مثار اخلوف والرهبة واخلطورة. 
وبناء على ما تقدم نقول باأنه ت�صرتك يف العملية النقدية العديد من 
احلقول املعرفية، من مثل املنطق واحل�صاب والبالغة والغريب والأن�صاب 
والأيام والعرو�ص وال�صرف وفقه اللغة وغريها. ولذلك قلنا عن دخول 
النحو عملية البناء النقدي اإنه م�صاركة منه يف ال�صياغة، واأي م�صاركة 
التاأ�صي�ص والرتكيب خللق نظرية نقدية عربية،  اإنها م�صاركة يف  هي؟! 
ومن دونه ت�صبح العملية النقدية غري جمدية، ول توؤدي دورها املنوط 
يكون  اأن ل  والرديء. على  التمييز بني اجليد  اأهداف  اإىل  بها، و�صوًل 
هذا التمييز جمرد حكم ذوقي، بل يجب، لعلميته ومو�صوعيته، اأن يرفق 
حماولة   عن  ف�صاًل  النقدية.  العملية  يف  بالتقومي  ثم  والتقييم  بالتعليل 
�صياغة نظرية نقدية عربية بكل ما تعنيه النظرية من رقي تـنظر اإىل 
املمار�صة النقدية الع�صوائية وحتى املنهجية من عل. فلماذا كان النحو 
العربي على راأ�ص اأو اأول هذه احلقول املعرفية دخوًل يف العملية النقدية؟ 
يتعلق الأمر بالعملية اجلني�صة، فمن خالل النتماء الذي يحققه النحو 

رفع  كان من خف�ص ومن ن�سب 
����س���رف االإع���������راب ف���ي���ه و ���س��ن��ع 
ف��������اإذا م����ا ����س���ك يف ح������رف رج���ع 
ف��������اإذا م����ا ع�����رف ال���ل���ح���ن ���س��دع 
و�سع)21( راأي��ن��اه  قد  �سريف  من 

ف���������رتاه ي�����رف�����ع ال����ن���������س����ب وم����ا
ي�����ق�����راأ ال�������ق�������راآن ال ي����ع����رف م��ا
وال������������������ذي ي������ع������رف������ه ي��������ق��������روؤه
اإع�������راب�������ه يف  و  ف�����ي�����ه  ن��������اظ��������راً 
ك�����م و����س���ي���ع رف������ع ال���ن���ح���و وك���م
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املادة  بينهما من حيث  املحقق  التقارب  ومن خالل  الأدبي،  النقد  اإىل 
ل�صالح  قولية  وقواعد  قول  على  قول  )فالنقد  وتكوينيًا  منهجيًا  اخلام 
مع  اأي�صًا،  القول(  ل�صالح  قولية  وقواعد  للقول،  )قول  والنحو  القول( 
فارق ب�صيط يتمثل يف ا�صتظالل الأول بالذوق والفن وا�صتظالل الثاين 
بالقواعد  ثم  اأوًل  وامل�صهور  الغالب  اللغوي  وبالواقع  املوجود،  بال�صائد 
امل�صتقرة ثانيًا. فالأول معياري والثاين و�صفي، ومن هاهنا فقد ا�صرتكا 
واحد،  هو  منهما  كل  هدف  اأن  عن  ف�صاًل  فيه.  اختالفًا  مما  اأكرث  يف 
وهو �صالح القول، �صواء القول العادي اأو القول غري العادي يف م�صتواه 
الأدبي الفني. مع احتمال تواجد التداخل والتقاطع بينهما، على اعتبار 
اأن النحو ميتد اإىل القولني يف امل�صتويني والنقد ميتد اإليهما معًا اأي�صًا يف 
حالة توفر �صرط واحد وهو التطابق بني امل�صتويني يف �صرط الفنية، يف 
كل من اخلطابة والو�صية واملثل واحلكمة غري ال�صعرية، وهذه الأجنا�ص 
الأدبية تكون اأحيانًا يف م�صتوى فني راق مع اأنها يف الأ�صل مل يق�صد بها 

الفنية واملتعة كما راأينا مع ال�صعر. 
ولي�صت العلمية والتجان�ص هما ما يربران التم�صك بالنحو يف النقد 
تبدل  ال�صائد، واخلوف من  اإليهما رهبة  واإمنا ي�صاف  الأدبي فح�صب، 
وخطورة.  رهبة  من  الثورة  تعنيه  ما  وكل  الطفرات،  وحدوث  الأل�صنة، 
ف�صال عن دوره يف ا�صتقامة الكالم على القيا�ص اأو على ما األفه العرب 
كالمهم،  �صنن  به  نطقت  وما  األ�صنتهم،  عليه  جرت  وما  كالمهم،  يف 
ول�صيما الأدبي الفني منه، ولذلك يثبت ابن وكيع التن�صي، �صلة النحو 
العميقة بالأدب �صعرًا ونرثًا اأكرث بكثري من الكالم العادي واخلطابات 
»اأ�صوات يعرب  التي هي  اللغة  التي تدخل �صمن حد  التوا�صلية  اليومية 
بها كل قوم عن اأغرا�صهم« كما ذهب اإىل ذلك ابن جني،  يف م�صهور ما 

اأطلقه من تعريف للغة. يقول التن�صي: 
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بل من خالل هذين البيتني تت�صح لنا ال�صورة اأكرث يف اأن علماءنا 
حديثهم  يف  بها  يتعاملون  التي  اللغة  على  يخ�صون  يكونوا  مل  القدامى 
اليومي �صاعة ذهاب النحو بقدر ما كانوا يت�صددون يف ا�صتح�صار النحو 
وهو  اجلميل،  الفني  الكالم  يف  عليه  نافذًا  وعيارًا  للكالم  دائمًا  رقيبًا 
الأدب اأو ما جرى جمراه من الكالم الر�صمي يف الر�صائل وما ُيتخاطب 
به من كالم يف النوادي واملعاهد العلمية واملجال�ص الثقافية وال�صيا�صية. 
النقد  الأدب خري م�صوغ للتقاء  الل�صاين يف حتليل  اللغوي  الجتاه 
حقلني  بني  للجمع  املربر  هو  اللغة  يف  املتمثل  التجان�ص  ولعل  بالنحو، 
متجان�صني يف اللغة، اللغة العلمية املنهجية، مادام كالهما من العلوم، 
واإن كان يحكم النقد ما يعرف بالذوق وهو ذو منزع ذاتي اأكرث من اأخذه 

�صيئا من املو�صوعية من خالل ما يعرف بالذوق العام.
ارتباط النحو بالب�غة )االجتياز والتعدي(: 

كفى الأدب مياًل نحو الغمو�ص بالرتميز واخليال والتجريد والإلغاز 
اأحيانا. اإننا اإذا بالغنا يف ذلك وتعدينا حد امللح يف الطعام، واحلالوة يف 
الل�صان، والفنية والرمزية يف الأدب اخلولج اأمر البيان والتبيني، الإفهام  

والتفهيم والإف�صاح والتف�صيح الذي من اأجله و�صع الأدب. 
م�صاألة عالقة النحو بالبالغة العربية التي هي من �صميم مكونات 
وثيق  ارتباط  من  العربية  للبالغة  ما  عرفنا  اإذا  ل�صيما  الأدبي  الن�ص 
جندها  امل�صاألة  هذه  هو،  هي  واأ�صبحت  عليه  �صيطرت  حتى  بالنقد 
الذي يقرتحه  بالنظم  العربي  النحو  عند اجلرجاين من خالل عالقة 
اجلرجاين بدياًل عن الطروحات القدمية للف�صاحة والبالغة العربية. 
و ل�صيما م�صاألة اللفظ واملعنى عند اجلاحظ وعند غريه، ولهذه �صلة بني 

وك����ت����اب  �������س������ورة  ل����ف����ظ  ويف  �������ر 
ن�اب)22( امل�سامع  م��ن  �سيء  فهو 

يح�سن النحو يف اخلطابة وال�سع�
ف������اإذا م�����ا جت�����اوز ال��ن��ح��و ه���اذي
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نظرية النـظم اجلرجانية بالبالغـة القدمية، ومن ثمة تعلقها بالأدب اأو 
امل�صتوى الفني للكالم العربي)23(. التي لكتها الأل�صـن يف هـذه ال�صـنوات 
الأخرية. ول اأريد ها هنا اأن اأناقـ�ص م�صاألة ا�صـتقامة املعنى املق�صود - 
القواعد   ا�صتقامة  خالل  من   - هنا  املق�صود  كلمة  حتت  �صطرًا  واأ�صع 
النحوية، وما يتبعه من تغيري اأماكن الألفاظ وتبديالت نظمها، مما هو 
القي�ص يف مطلع  امرئ  بيت  للجرجاين حول  الإعجاز  م�صجل يف دلئل 

معلقته حيث يقول: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل        ب�سقط اللوى بني الدخول فحومل)24(  
على  بذهابه  جنزم  مل  اإن  للمعنى،  تغري  من  ذلك  بعد  يتبعه  وما 
الإطالق، ولي�ص اأدل على ذلك من قراءة الآية الكرمية: {اإنا يخ�سى 
اهلل من عباده العلماء})25( واإمنا عنيت هنا بال�صبط تلك املاآخذ التي 

اأخذها العلماء على ال�صعراء. 
هذا واإن الإمام عبدالقاهر اجلرجاين ليعطي قيمة كبرية للنحو، 
فهو يف معر�ص نقده لطائفة من النا�ص ا�صتقلوا دور النحو يف ا�صتقامة 
عبدالقاهر  يقول  ال�صعر،  ومنه  الأدبي  الن�ص  يف  وخا�صة  املعاين، 
اخلوا�ص  وهذه  الدقائق  هذه  الطائفة  هذه  تعرف  »وملا مل  اجلرجاين: 
راأي  التفاق،  ب�صوء  لها  عن  ثم  تطلبها.  ومل  لها  تتعر�ص  مل  واللطائف 
اأن  وهو  اإليها،  ت�صل  اأن  دون  و�صدًا  بها،  العلم  وبني  بينها  �صار حجازًا 
ويف   - فيها  املعول  وهو  معدنها  هو  الذي   - ال�صعر  يف  اعتقادها  �صاء 
اأ�صولها،ويبني  اإىل  ينميها  الذي  كالنا�صب  لها  هو  الذي  الإعراب  علم 
فا�صلها من مف�صولها، فجعلت تظهر الزهد يف كل واحد من النوعني، 
وتطرح كاًل من ال�صنفني، وترى الت�صاغل عنها اأوىل من ال�صتغال بهما، 
والإعرا�ص عن تدبرهما، اأ�صوب من الإقبال على تعلمهما... واأما النحو 
فظنته �صربًا من التكلف،وبابا من التع�صف، و�صيئًا ل ي�صاند اإىل اأ�صل، 
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ول يعتمد فيه على عقل. واأن ما زاد منه على معرفة الرفع والن�صب، 
ول  نفعًا،  فهو ف�صل ل يجدي  املبادئ.  بذلك مما جتده يف  يت�صل  وما 
حت�صل منه على فائدة، و�صربوا له مثال بامللح - كما عرفت - اإىل اأ�صباه 
لتودوا  اإليه  تقود  وما  لو علموا مغبتها  واآراء  القبيلني،  الظنون يف  لهذه 
باهلل منها،ولأنفوا لأنف�صهم من الر�صا بها، ذلك لأنهم باإيثارهم اجلهل 
بذلك على العلم:يف معنى ال�صاد عن �صبيل اهلل، واملبتغي اإطفاء نور اهلل 
التالية  ال�صفحات  يبينها يف  ما  تعاىل«)26(. وحجة اجلرجاين، ح�صب 
دينية خال�صة، ل تخرج عن حتول النا�ص - اإن عم ا�صتهزاوؤهم بالنحو 
وتقليلهم من قيمته - اإىل ذهاب العلم بالقراآن الكرمي ،واحلفاظ على 
لغته، والتبحر يف اإظهار اإعجازه. فالنحو عند اجلرجاين مرتبط مب�صاألة 

الإعجاز القراآين)27(.
اأبرز  من  وهو   - الع�صماوي  زكي  حممد  الدكتور  ال�صديد  لالأ�صف 
اآراء  املتحدثني عن ق�صايا النقد العربي والدار�صني له - مل ينقب عن 
العربي،  بالنقد الأدبي  النقدية فيما يتعلق بالنحو وعالقته  اجلرجاين 
ا�صتخدام  ذلك  يف  مبا  عمومًا،  باللغة  تتعلق  مبالحظات  اأتانا  ما  بقدر 
دلئل  كتاب  اإىل  فاح�صة  نظرة  ولكن  اأدبيًا)28(.  فنيًا  ا�صتخدامًا  اللغة 
الإعجاز، من �صاأنها اأن تتدارك ما اأغفله الدكتور حممد زكي  الع�صماوي، 

بق�صد عدم التطرق والكتفاء، اأم بغري ق�صد ن�صيًا. 
النقد  �صياق  �صمن  العربية،  بالبالغة  النحو  ارتباط  ق�صية  يف 
الأدبي، تطالعنا م�صاألة النقد البالغي وارتباطه يف علميته بعلم الكالم، 
ول�صيما القيا�ص والعلة وما اإليه من م�صطلحات املناطقة، ما كان للنقد 
اأن مي�صها لول ارتباطه بالبالغة، والبالغة املرتبطة باملنطق الإغريقي 
�صريًا خلف خطا النحو واأ�صوله كعلم م�صتحدث عند العرب، وقد جتلى 
قتيبة  ابن  الأر�صطي عند  باملنطق  ال�صلة  بالبالغة ذات  النقد  ارتباط 
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القزويني  تق�صيمات  عند  اأي�صًا  وجد  كما  القرطاجني،  حازم  وعند 
وال�صكاكي . اإن هذا الرتباط هو اإ�صافة جديدة للنقد ما�صيًا على درب 
والبالغة  النحو  اأ�صول  خالل  من  بالنحو  عالقته  يف  العلمية  احليازة 

املرتبطة هي بدورها بعلم الكالم عند العرب. 
هي  تكن  مل  اإن  بالبالغة،  جدًا  وثيقة  �صلة  ذات  اأخرى  م�صاألة 
الكالم  على  ت�صتغل  البالغة  ومادامت  الأ�صلوب،  بذلك  واأعني  البالغة 
النقد  »هناك جوانب كثرية يف هذا  فاإن  الأ�صلوب،  يعرف  وبه  املنظوم 
ات�صلت  التي  اجلوانب  تلك  وهي  الأ�صلوب،  بناء  بطبيعة  ربطها  ميكن 
احلديث  مثل  من  البالغية،  والدرا�صة  اجلمالية  النحوية  بالدرا�صة 
عن الأدوات وحروف املعاين وخروجها اإىل معان اإ�صافية تكت�صبها من 
ال�صياق.واحلق اأن البحث النحوي قد اأمد النقد بقيم مو�صوعية كثرية 
�صاعدته على تخطي ذاتيته يف حماولة بناء نظرية لغوية يف فهم الن�ص، 
بحيث تبداأ من ال�صياغة و تـنتهي بها، وتر�صد اخلوا�ص اجلمالية التي 
تت�صل بالتعبري والك�صف عنها يف الرتاكيب اللغوية،و تقيم عالقة وثيقة 
بني الدوال ومدلولتها يف �صور الكالم وم�صتوياته املختلفة«)29(. وهنا 
بالذات تت�صح قيمة النحو العربي يف البالغة العربية، ويظهر دوره من 
والبالغة  البالغة  غاية  والأ�صلوب  الأ�صلوب،  مكونات  اأحد  كونه  خالل 
هدف الأدب، والنقد هدفه الأدب اجليد، ول�صيما حني يعتمد التقومي 

بعد التقييم وال�صرح والتف�صري لهذا الن�ص. 
املفردات  نحو  يف  النحاة  عليها  ا�صتغل  لطاملا  التي  املفردة  الكلمة 
احلقول  بني  الفا�صلة  احلدود  وادي  اجتزنا  اإذا  العربي،  ال�صرف  ويف 
املعرفية وجدناها عند النقاد جميعًا، وعلى راأ�صهم اجلاحظ يف ثنائية 
هي  التي  »الكلمة«  عن  املطلب  حممد  الباحث  يقول  واملعنى.  اللفظ 
عند النحاة »املفرد«: »احلق اأن منو البحث اللغوي القدمي فيما يت�صل 
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الأدبي، ومن هنا  للنقد  باملفرد قد �صم م�صاحة كبرية كانت حمجوزة 
ات�صلت مباحث اللفظة بطبيعة الأ�صلوب«)30(. وهو يق�صد بذلك اللفظ 
الدرا�صات  كثريًا  الثنائية  وقد لكت هذه  يتمخ�ص عنه من معنى،  وما 
النقدية العربية منذ اجلاحظ اإىل اآخر نقاد ع�صر ال�صعف والنحطاط.
اللغويون  حاول  التي  »الكلمة«  عن  عبداملطلب،  حممد  اأي�صًا  يقول 
»ومهما يكن من  املفرد:  القول  اأو  املفرد  اللفظ  باأنها  تعريفها  القدماء 
�صيء، فاإن اللغة حتوي جمموعات �صوتية ميكن اأن ندرك عند �صماعها 
اأنها كلمة لها مدلولها كالأ�صماء والأفعال، وهو الذي يعنينا فيما نحن 
ب�صدده من درا�صة دورها يف بناء الأ�صلوب. ولي�ص الأ�صلوب جمرد �صم 
تتجاوز  امل�صاألة  واإمنا  واتفق،  جاء  كيفما  الألفاظ  هذه  من  جمموعات 
عملية ال�صم اإىل عملية التعليق، بحيث تلعب العالقات النحوية دورها 
يف خلق هذا الأ�صلوب فيتحقق فيه امل�صتوى اللغوي وامل�صتوى الأدبي معًا.
التي  ال�صكلية  املالحظات  ملجموعة  بالن�صبة  حمتمل  اأمر  هنا  والإفادة 
تغلفه«)31(.   اجلمالية  النية  الأ�صلوب  يف  يتوفر  حتى  البالغة،  اأفرزتها 
اإل  الأ�صلوب  يكون  ل  الذي  النحو  دور  برز  الأدبي  الأ�صلوب  فمن خالل 
اإيجاد  يعني  عبداملطلب،  الدكتور حممد  اإليه  ي�صري  الذي  فالتعليق  به، 
رابط وعالقة وتعالق بني الكلمة وما �صبقها وما حلقها اأي�صًا من كلمات، 
الإ�صناد، وامل�صند،  الأوائل بقولهم:  العربية  الذي ق�صده علماء  لعله  اأو 
وامل�صند اإليه، فهو الذي يربر التعالق بني الألفاظ �صمن اجلملة الواحدة. 

النحو و النقد اأخرياً )احتاد العلمية بالذوقية الفنية(: 
اإن النقاد و موؤرخي النقد يجمعون على كينونة العالقة بني النقد 
والنحو من خالل �صبكة العالقات التي تربط النقد بباقي العلوم. فـ»من 
جملتها  يف  متداخلة  الإن�صانية  املعرفة  �صور  اأن  ننكر  ل  اأننا  الوا�صح 
الن�صاط  اجتاهات  واأن  ببع�ص،  بع�صها  مت�صل  عامة  العلم  فنون  واأن 
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واجلدل. املراء  عامة ل حتتمل  ق�صية  فهذه  متبادلة،  مت�صابكة  العقلي 
ولكن تداخل العلوم حمدود - يف حقيقة الأمر - بحدود العالقات التي 
ت�صل بينها، واجلهات التي تتما�ص فيها مو�صوعاتها، وهي مو�صوعات 
فكل  التجان�ص،  م�صاألة  بتغليب  عليه  التنبيه  مت  ما  وهو  مق�صورة«)32(. 
علم اأو فن تكون ن�صبة عالقاته بالعلوم التي هي من جن�صه اأكرث من باقي 
الن�صب العالئقية بباقي العلوم التي ل تتجان�ص واإياه، ومثار الق�صية يف 
حتقيق التجان�ص يف م�صاألة هذا العلم )النقد( وعالقاته بغريه وخا�صة 

النحو العربي هي اللغة. 
الناقد،  اإن ذلك - و احلق يقال - من �صميم ثقافة الأديب ومنه 
الأخذ  باأنه  الأدب  ابن خلدون يعرف  الأدب مادام  ناقد  الناقد هو  لأن 
اأن  الناقد  ثمة كان على  تعريفه. ومن  �صيء بطرف يف م�صهور  من كل 
ومن  ينقده،  اأن  ي�صتطيع  حتى  الأديب  بها  يت�صلح  التي  بالثقافة  يت�صلح 
ذكر  والناقد  الأديب  ثقافة  ذكرت  النحو.فكلما  الثقافة  هذه  اأطراف 
النحو على راأ�ص �صنوفها، اأو علومها. بالإ�صافة - طبعًا - اإىل ما يعرف 
واملعارف  القواعد  هذه  منها  »املق�صود  الأدب  وعلوم  الأدب.  بعلوم 
اإن�صائه،  على  والقدرة  وتذوقه  الأدب  لفهم  الطالب  ي�صتعينها  التي 
املوؤلفني  من  الكثري  اأن  واحلق  ونحوها«)33(.  والبالغة  والنحو  كاللغة 
كانوا  ال�صابقة  الع�صور  يف  للعلوم  التاأريخ  على  وامل�صتغلني  امل�صنفني  و 
ي�صنفون النحويني والبالغيني وغريهم من علماء اللغة على اأنهم من 

الأدباء)34(. 
لقد �صعى النقد الأدبي  العربي جاهدًا  اإىل اكت�صاب العلمية، واأنى 
والع�صبية  والعاطفية  الذاتية  اأو  وامليول  مادته  والذوق  يحققها  اأن  له 
اأراد  لقد  ق�صعته.  يف  الطعام  تتجاذب  اأََكَلٌة  غريها  و  الدينية  والنزعة 
اأن يقتب�ص من نور العلم على م�صتوى املنهج، باأن تكون له خطوات ثابتة 



دور النحو العربي كمقياس علمي في صياغة نظرية النقد األدبي عند العرب

20
14

س 
مار

 - 
هـ

14
35

خر 
اآل

ع 
بي

، ر
 3

6 
دد

لع
ا

112

جـــــذور

من  املرجوة  غاياته  اإىل  وي�صل  املر�صومة،  اأهدافه  ليحقق  عليها  ي�صري 
خالله، وحتى على م�صتوى املفهوم. فيتعدى الفنية اإىل العلمية. ول �صبيل 
له اإىل حتقيق ذلك اإل بالقتبا�ص من نور املتجاورات العلمية واملتعامالت 
معه بحكم التجان�ص واملخالطة وهي - واحلق يقال - مواد علمية، وعلى 
راأ�صها علم النحو، وعلم البالغة، وعلم العرو�ص اخلليلي. وهذه �صبيله 
يلتم�ص نورا لنف�صه من اأنوار هذه العلوم. فلقد جذب مغنطي�ص العلمية 
كل الن�صاطات الب�صرية فهي ت�صعى اإىل اأن تتقم�ص �صخ�صيته، وتتلم�ص 

خطاه، وتلب�ص عباءته، وحتتمي بقد�صيته ورهبته. 
اإن اجلاحظ مثال يعرب بلفظ العلم وهو يق�صد الفن، هذا اإذا حتدث 
عن ال�صعر. اأما اإذا ق�صد من ال�صعر كل ما يدور يف فلكه ومنه ما يعرف 
به �صحيحه من �صقيمه وجيده من رديئه، وهو النقد فهو اأدعى اإىل اأن 
ي�صتعمل م�صطلح العلم لأن النقد اأكرث من ال�صعر علمية. هذا دون اأن 
نن�صى اأن ال�صعر كان يعد علما كما ورد عن اأبي حف�ص عمر بن اخلطاب 
- ر�صي اهلل عنه - تعريفه باأنه »علم قوم مل يكن قوم هم اأعلم به منهم«، 
الأن�صاب  خالل  من  العلمية  اخلا�صية  باأطراف  العلُم  ال�صعَر  ومي�ص 
غ ا�صتخدام  واملثالب واملحا�صن واللغة والبيان وفنون القول و�صنوفه لن�صوِّ
علم  »طلبت  اجلاحظ:  قال  للنقد.  بله �صالحيته  ال�صعر،  امل�صطلح يف 
ال�صعر عند الأ�صمعي فوجدته ل يح�صن اإل غريبه، فرجعت اإىل الأخف�ص 
يتقن  ل  اأبي عبيدة فوجدته  اإعرابه، فعطفت على  اإل  يتقن  فوجدته ل 
اإل ما ات�صل بالأخبار وتعلق بالأيام والأن�صاب، فلم اأظفر مبا اأردت اإل 
يكفي  ل  وكذلك  تكفي،  ل  وحدها  الغريب  فمعرفة  الكتاب«  اأدباء  عند 
معرفة الإعراب والأيام والأن�صاب، بل لبد من ثقافة �صاملة، ولذلك كان 
اأدباء الكتاب ذوو الثقافة الوا�صعة هم اأهل العلم بال�صعر واأحق النا�ص 
بتقديره ونقده يف راأي اجلاحظ«)35(. واأعتقد اأن هذه اجلملة الأخرية 
هي التي تربز �صلة ما اأورده اجلاحظ من حديث عن ال�صعر، مبا نق�صد 



عبدالعزيز شويط
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

113

جـــــذور

اإليه يف هكذا طرح، وهو عالقة النحو بالنقد. فاملعرفة بال�صعر تقت�صي 
اإذا  ال�صعر،  نقد  ما  اأدراك  وما  ال�صعر،  نقد  الأقل  بالنقد، على  املعرفة 
ال�صفوية  و  الكتابية  القدميتني  العربيتني  ال�صعريتني  اأنه ميثل يف  علمنا 
حجر الزاوية الأ�صا�ص. فقد كانت له ال�صيادة دون باقي اأجنا�ص الأدب 

الأخرى. 
توفر  �صرورة  من  اجلاحظ  عنه  حتدث  ما  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن 
ال�صمولية يف امل�صعى النقدي، لي�صمل علوم العربية وغريها من العلوم، 
مبا يف ذلك العلوم الوافدة من ال�صفة الأخرى، واأعني بها علم الكالم 
واملنطق. لأننا لطاملا ن�صطدم بهذا املطلب عند كل من قدامة بن جعفر 

وحازم القرطاجني. 
اإن لفظة املقيا�ص تعني القانون الذي وجب احرتامه حتى يتم اإحراز 
علمية  اأكانت  �صواء  العربية  النقدية  الدوائر  قبل  والر�صا من  اجلودة، 
العربي  النحو  ولأن  عربية.  اأر�صتقراطية  كانت  اأم  �صيا�صية  كانت  اأم 
كان له ال�صلطان الأوفر حظًا يف التغلغل يف الدوائر العلمية وال�صيا�صية 
العربية وحتى الدينية. بكل ما ميثله �صلطان الدين من علو �صاأن وخطر 
طالب(  اأبي  بن  )علي  عنه  اهلل  ر�صي  خطابه  منذ  ثقل  وعظيم  تاأثري 
�صاعة  خ�صو�صًا  هذا.  يومنا  اإىل  هذا«  نحو  »انح  الدوؤيل:  الأ�صود  لأبي 
التحام الدين بال�صيا�صة، اأو بعبارة اأو�صح التحام  الدين ب�صدة اخلالفة. 
بالإ�صافة اإىل ما �صبقت الإ�صارة اإليه من اخلطابات ال�صادرة عن ر�صول 
اهلل، �صلى اهلل عليه، و�صلم وعن �صحابته وخلفائه، ر�صي اهلل عنهم، 
ارتباط  جند  ونفاذها،  واحرتامها  قد�صيتها  لها  دينية  خطابات  وهي 
النحو بالن�ص املقد�ص، الذي هو عربي مبني ومعجز بلفظه ومعناه. ومن 
اأو حتريف يف  التي نزل عليها دون تغيري  ثمة �صرورة احرتام ال�صيغة 
قراءته، ول�صيما �صيغة النطق به فيما جرت به �صنن العرب يف كالمها، 
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من حيث النحو والإعراب، وح�صب ما قعدت به القواعد و�صفا فيما بعد 
،مع احرتام ال�صذوذ واختالف اللهجات العربية، وقد احرتمها القراآن 

الكرمي و راعاها. 
اإننا حيال هذا الأمر نعرتف باأن مقيا�ص النحو - كما يقول الدكتور 
اإليه  اأننا نختلف معه فيما ذهب  الرغم من  اأحمد بدوي - على  اأحمد 
من تقزمي حجم هذا املقيا�ص بجعله عند طائفة دون غريها انزواء به 
املقايي�ص عند طائفة  اأهم  »هو مقيا�ص من  يقول:  نحو اجلزئية. حيث 
من نقاد العرب، وهم طائفة من النحاة الذين اأخذوا يقفون باملر�صاد 
لل�صعراء يح�صون عليهم ما يقعون فيه من اأخطاء،يخالفون بها القواعد 
بني  اخل�صومات  حتدث  كانت  ما  كثريا  النحو،و  علم  يف  املر�صومة 
ال�صعراء والنحاة اإذا وقع الأولون يف خطاأ نحوي،كما يروى اأن الفرزدق 

اأن�صاأ ق�صيدة منها هذا البيت: 
ّرٌف)36( تا اأو جمجَ و ع�صُّ زمان يا بنجَ مروانجَ مل يدع        من املاِل اإاّل ُم�سحجَ
فقال له عبداهلل بن اأبي اإ�صحاق احل�صرمي، العامل النحوي: على 
اأي �صيء رفعت جملفا ؟ قال: على ما ي�صووؤك، علّي اأن اأقول، وعليكم اأن 
حتتجوا. ولكن ذلك مل يقنع عبداهلل، بل اأخذ يعد عليه �صيئاته النحوية، 

حتى غ�صب الفرزدق، وقال يهجو : 
فلو كان عبُد اهلل موىل هجوته      ولكّن عبد اهلل موىل مواليا)37(

و قد اأخذ عليه عبداهلل يف هذا البيت اأي�صا فتحة الياء يف مواليا، 
ومن الواجب اأن يقول موىل موال. 

برد  بن  ب�صار  بني  �صبت  التي  اخل�صومة  هذه  اأي�صًا  ذلك  ومن 
والأخف�ص. 

النحو،وهذه  كتب  يف  عليها  من�صو�ص  كثرية  النحوية  والأخطاء 
املخالفات تدل على اأن ال�صاعر غري متمكن من املادة التي ي�صوغ منها 
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كالمه، ويوقع ال�صامع يف القلق، لأنه خرج من املاألوف وما اعتادت الأذن 
اأن ت�صمعه. ومن املعقول اأنه مادام ال�صعر عربيًا اأن يخ�صع للقواعد التي 
ر�صيها العرب، واإن هذه القواعد يف حقيقة الأمر هي التي تعقد ال�صلة 
العربي  الأدب  في�صبح  احلديث،  وال�صعر  القدمي  العربي  ال�صعر  بني 

�صل�صلة مت�صلة احللقات.
واإذا كان �صعراء اجلاهلية قد وقعوا فيما مل يجر عليه القيا�ص املطرد 
ال�صعراء«)38(.   هوؤلء  فيه  وقع  ذلك خطاأ  العرب عدوا  نقاد  بع�ص  فاإن 
دت القواعد النحوية وال�صرفية، بناء على  مما يعني اأنه مبجرد اأن قعِّ
منهج و�صفي ا�صتقرائي للكالم العربي، مع مراعاة ما بني مناطقه من 
بالإمكان  عاد  ،ما  املعلوم  واأ�صبحت يف حكم  ودونت  اختالفات حددت 
اخلروج على هذه القواعد من قبل الأدباء، وحتى جميع م�صتخدمي اللغة 
يف م�صتواها الر�صمي الذي حتميه الدوائر ال�صيا�صية والعلمية والثقافية 

والدينية. 
ال�صعر  يف  يلحنون  ممن  واأ�صرابه  الفرزدق  على  الثورة  اأن  واحلق 
من قبل علماء النحو مل تتوقف عند ما ذكر فح�صب، بل »مل يكد هوؤلء 
يف  مبا  مهاجمته،  يف  اأخذوا  حتى  الفرزدق  �صعر  يف  ينظرون  العلماء 
كما   - كان  وقد  الفيل،  عنب�صة  اأوًل  هاجمه  النحو،  قواعد  من  اأيديهم 
يقول املرت�صى - يتبع �صعره ويخطئه ويلحنه. ومن ذلك تخطئته له، يف 

قوله من ق�صيدته التي ميدح بها يزيد بن عبدامللك: 

فاأخذ عليه اأن جعل كلمة »رير« جمرورة، وحقها الرفع كما حتكم 
بذلك قواعد اللغة التي ا�صتك�صفوها، وينظر الفرزدق ب�صليقته فال يرى 
عيبا فيقول: »ما يدريك يا ابن النبطية؟« ولكن ابن النبطية يغلبه على 

منثور  القطن  كنديف  بحا�سب 
على زواحف تزجى خمها رير  )39(

ت�سربنا ال�سام  �سمال  م�ستقبلني 
ع��ل��ى ع��م��ائ��م��ن��ا ي��ل��ق��ى و اأرح��ل��ن��ا
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اأن يدخل قلبه �صيء، في�صتجيب  اإذ ل يلبث  اأمره،ويحل عقدة عزميته، 
كما  نزجيها حما�صري«  زواحف  »على  فيقول:  البيت  الريبة،ويغري  لهذه 

يحكي اأبو عبيدة. 
يب�صط  املبكر  الوقت  النحو منذ ذلك  بداأ  اأي حد  اإىل  نرى  وهكذا 
�صلطانه على ال�صعر وال�صعراء، ويفر�ص اأحكامه على ال�صليقة العربية، 
وال�صليقة  الأ�صيلة  ال�صاعرية  ميثل  ممن  كالفرزدق،  رجاًل  نرى  فال 
القوية، يخ�صع لهذا اللون من النقد العلمي، واإن كان مل يلبث اأن عاد اإىل 
قوله الأول، واأ�صرب عما عدل اإليه،كما يقول اأبو عبيدة وهو يحكي هذا 
اخلرب: »فلقيه عبداهلل بن اأبي اإ�صحاق، وقد جنم تلك الأيام، وا�صتغل 
�صوبه  ملث  )كل  الأع�صى:  قال  وقد  بيتك،  عليك  عيب  فقال:  عنب�صة، 
ماطر(. فقال: قد واهلل علمت ذاك، ولكن ابن النبطية �صككني، فعاد اإىل 
قوله الأول. ولكن منذ اأن ت�صكك الفرزدق يف اأمره، و�صلم لعنب�صة، فقد 
مكن بذلك لهذا اللون من النقد، قوي جانب العلماء اإزاء ال�صعراء«)40(. 
واحلق اأن هذه امل�صاجالت بني العلماء و ال�صعراء يف ذلك الوقت مل يكن 
�صائبة،  بعد  ت�صبها  مل  قوتها  عنفوان  يف  اللغة  وماتزال  بعد،  مربر  لها 
ول�صيما عند اأمثال الفرزدق. قد كان يجدر بالعلماء اتخاذ ذلك املوقف 
مع من جاء بعد الفرزدق، وقد تف�صى اللحن. واإن كان قد لوحظ حتى 
على القارئ احلجاج بن يو�صف الثقفي - على ف�صاحته وبالغته - اأنه 
قواعد  املخطئني يف  على  العلماء  لثورة  الأدعى  بالع�صر  واأعني  يلحن، 
اللغة من ال�صعراء  الع�صر العبا�صي، وقد تف�صى الختالط يف اللغة، وما 

تبعه من تف�ص يف للحن. 
اإن ال�صتثناء الوحيد الذي ُجعل لل�صعراء هو يف حالة ا�صتقامة الوزن، 
لأنهم ي�صطدمون بالوزن يف حال احرتام جميع القواعد النحوية.فـ »مما 
يت�صل مبقيا�ص النحو ما حتدث عنه النقاد من ال�صرورات التي تقع يف 
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يقع يف  ل  ال�صعر مما  وقع يف  ما  وال�صرورة عند اجلمهور هي  ال�صعر. 
النرث، �صواء اأكان ال�صاعر ي�صتطيع التخل�ص منه اأم ل. وقد األف العرب 
يف �صرورات ال�صعر، وف�صلوا القول فيها، حتى لكاأنهم مل يدعوا �صغرية 
ول كبرية اإل اأح�صوها، ولعل كتاب ال�صرائر من اأوفى الكتب التي األفت 
يف هذا املو�صوع. واإن كان ابن ر�صيق القريواين يفرد لل�صرورات ال�صعرية 
يف كتابه »العمدة يف حما�صن ال�صعر ونقده« بابا وي�صميه: باب الرخ�ص 
يف ال�صعر، قد حتدث فيه عن جميع اأنواع اجلوازات اأوال�صرورات اأو ما 
اأ�صماه بالرخ�ص بالزيادة اأو باحلذف ول�صيما ما يتعلق منه بالنحو)41(. 
وموقف النقاد من ال�صرورات خمتلف: منهم املت�صامح مع ال�صاعر 
الذي ل يعد له ارتكاب ال�صرورة هفوة يح�صيها عليه، ومنهم املت�صدد 
ال�صرورات  من  قري�صه  يخل�ص  اأن  ال�صاعر  على  واجبًا  يرى  الذي 

الل�صانية، وعليه اأن يهجرها، لأنها تنزل بالكالم عن طبقة البالغة.
واحلق اأن ال�صعر املثايل الرائع هو الذي يخلو من ارتكاب �صرورة 
يجفوها ال�صمع، وتبعد بالكالم عن اأن يكون مت�صقًا مع ال�صائع املاألوف 
من كالم العرب«)42(. ولعل هذا الت�صدد بتحبيب ترك ال�صرورة وجعل 
ذلك دليل املقدرة وعنوان الأدبية وال�صعرية ، وحتى الف�صاحة، هو الذي 
لكيال  وال�صذوذ  ال�صتثناء  وهو  الطبيعي.  حجمها  اإىل  ال�صرورة  اأرجع 
له  اأمدًا مما و�صعت  واأبعد  اأ�صوء خطرًا  اإىل ما هو  ت�صبح قاعدة جتر 
يف الأ�صل. ولهذه العلة قيدت هذه ال�صرورات وحددت، اأو قل بالأحرى، 
مركز  عن  فتبتعد  حدودها،  ومتزق  عقدها،  لنفراط  درءًا  حو�صرت 
اأ�صلها، وعن القاعدة .فال يُقدر عليها، ويتم الوقوع فيما ُخ�صَي منه من 

ذهاب ال�صنن، ومن ثمة ذهاب اللغة الأمنوذج. 
واحلق اأن كتاب ال�صرائر »�صرائر ال�صعر« لبن ع�صفور الإ�صبيلي 
على  يتحتم  ما  اإطار  يف  ال�صعرية،  ال�صرورات  م�صاألة  على  ا�صتغل  قد 
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اللغوي يف العربية،  القيا�ص  املاألوف من  القيام به خروجا عن  ال�صاعر 
وح�صب ما اطرد عند ال�صعراء حتى عد قاعدة لل�صذوذ. وهو املعرب عنه 
بـ »يجوز لل�صاعر ما ل يجوز لغريه«. واإذا ت�صاءلنا: اأي ال�صرورات يتحدث 
عنها ابن ع�صفور، اإذا علمنا اأن ال�صرورات تكون يف النحو ،كما تكون 
اللغة  و يف  ال�صرف  تكون يف  كما  العرو�ص،  تكون يف  كما  البالغة،  يف 
ال�صفر اجلليل  ابن ع�صفور يف هذا  التاأليف عند  واقع  اأجابنا  عمومًا؟ 
بالدرجة  التي يتحدث عنها كانت �صرورات نحوية  ال�صرورة  اأن  القدر 
الأوىل. هذا اإذا علمنا اأن ال�صرف �صقيق النحو، واأنه منه، فاملعنى اأن 
ال�صرورة فيهما معا مع بع�ص اخلروج اإىل ال�صرورات البالغية، بالنظر 

اإىل ارتباط البالغة العميق بالنحو كما متت الإ�صارة اإليه من قبل. 
فعرب ف�صول: )الزيادة، النق�ص، التقدمي، التاأخري والبدل( يتحدث 
اإليها ال�صعراء، وهو  ابن ع�صفور الإ�صبيلي عن ال�صرورات التي ا�صطر 
عندهم متكرر منت�صر م�صهور ل يبلغ حد العيب والبتداع عند �صاعر دون 
الآخر. ولي�ص اأدل على ذلك من اأن ابن ع�صفور ذاته يبني اأن العرب هي 
والهدف  ذلك.  فعل  قد  منفردًا  واحدًا  �صاعرًا  ولي�ص  ذلك  اأجازت  التي 
عنده - طبعًا - هو ا�صتقامة الوزن. فهو ال�صبب الذي لأجله وردت هذه 
ال�صعر ملا كان كالما  اأن  الإ�صبيلي: »اعلم  ال�صرورة. يقول ابن ع�صفور 
موزونًا يخرجه الزيادة فيه والنق�ص منه عن �صحة الوزن، ويحيله عن 
اإىل  ا�صطروا  الكالم،  ما ل يجوز يف  فيه  العرب  اأجازت  ال�صعر،  طريق 
األفت فيه ال�صرائر«)43(. فمثلما  اإليه، لأنه مو�صع  اأم مل ي�صطروا  ذلك 
�صبقت الإ�صارة اإليه يركز ابن ع�صفور على الغر�ص الذي و�صعت لأجله 
ال�صرورات، اأو الأ�صا�ص الُعريف )العرف الأدبي( امل�صوغ لوجود مثل هذه 
ال�صرورة . فال يعقل ،باأي حال من الأحوال، التطرف والعتذار مبقولة 
»يجوز لل�صاعر ما ل يجوز لغريه« فيلحن الأديب  يف كالمه، ثم يح�صب 
اللحن على ال�صرورة، ويت�صع جمال ال�صرورة فال ُيقدر على الإم�صاك به. 
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اإذن النحو من العلوم العربية التي حققت التجان�ص مع النقد العربي. 
ول�صيما حني نعرف اأن الهيكل الذي يقوم عليه كل من النحو والنقد هو 
اللغة، ومن ثمة فالهيكل الذي يقوم عليه التعبري الأدبي الفني )اللغة هو 
بدوره( هو النحو. فلم ينقد العلماء العرب القدماء الن�صو�ص الأدبية 
نقدا نحويًا اأم بالغيًا اأم �صرفيًا اأم �صوتيًا اأم نقدًا ذا عالقة بفقه اللغة 
الأدَب فقط، بل نظروا اإىل حاجة الأدب ل�صتقامة هذه الأمور والعلوم 
اأ�صا�صيات  من  لكونها  جميعًا  اإليها  والناقد  الأديب  وحلاجة  الأدب،  يف 
البناء ال�صكلي للن�ص العربي، ولكونها من عوامل واأدوات �صالح النقد 
ي�صدد  النظم(  نظرية  �صاحب  )عبدالقاهر  اجلرجاين  فهذا  الأدبي، 
اأهمية النحو، ويهاجم  اأخرى يف كتابه دلئل الإعجاز على م�صاألة  مرة 
النحو عنده  »واأن  فيقول:  وللنقد  لالأدب  النحو غري �صروري  من عدوا 
اجلامدة  املنطقية  بالقواعد  منه  والبالغة  املعاين  بعلم  ارتباطًا  اأكرث 
كان  البالغي  النقد  اأن  ثانوي«)44(. ومبا  دور دليل  باأي  ت�صمح  التي ل 
هو الطاغي يف الع�صور املتقدمة، ول غنى لناقد عن البحث عن ال�صور 
على  الأدبي،  الن�ص  يف  طبيعتها  وعن  عنها  والك�صف  البيانية  وبالغية 
اعتبار اأن الأدب هو البيان، فقد اعُتمد ،يف مثل هذا النقد، النحُو املعربِّ 
عن الرتاكيب الإ�صنادية، من تقدمي وتاأخري وتراكيب ال�صور البيانية، 

اأكرث مما ُعر�صت فيه ق�صايا النحو املنطقية والفل�صفية. 

النحو العربي والنقد االأدبي احلديث )اال�ستمرارية والتوا�سل املحت�سم(:
يف  اللغوية  العلوم  يجعل  العرب  غري  عند  النقد  اأن  علمنا  قد 
احل�صبان، ومن الأهمية مبكان مبا يف ذلك النحو، اأو قواعد اللغة التي 
كتب بها الأدب. واإن كان يف �صابق نقد الأدب عند العرب ذلك حمقق، 
فقد تغلغل حتققه وراثة وحتى تاأثرًا، مادمنا نعتمد اليوم يف مناهج نقدنا 
على اأوروبا، وهي يف مثل حالتنا هذه اللغات والآداب واملدار�ص النقدية 
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الأوروبية، فـ »عندما نعالج ال�صالت بني النقد الأدبي والعلوم الإن�صانية، 
نريد �صمنًا وعلى الأخ�ص �صالت التحليل النف�صي، وعلم الجتماع وعلم 
املميزة  بخا�صيتها  النقدية  الفاعلية  اأحتتفظ  الأدبية  بالدرا�صات  اللغة 
الإن�صانية؟«)45(.  العلوم  عن  املوروثة  الطرائقية  النماذج  ات�صاع  اأمام 
ولعل اأبرز اجتاه ظهر فيه دور النحو يف النقد الأدبي الغربي عند ظهور 
الل�صانيات وما تنبني عليه من م�صتويات التحليل الل�صاين، هو النظرية 
والرتكيبية  والنحوية  ال�صرفية  للم�صتويات  و�صموليتها  منه  البنيوية 

وغريها)46(. 
مايزال النقد العربي مل ينغلق بابه بعد، ذلك اأن منظومته ماتزال 
تعلقت  �صواء  لها.  ح�صر  ول  عد  ل  وتطورات  م�صارب  على  منفتحة 
اأي�صًا غربي  ومنبعها  بعد احلداثة  اأو مبا  الغربية  ومناهجها  باحلداثة 
اأو حتى عند اأن�صار النقد الثقايف يف الغرب وعند من تاأثر بهم يف هذا 
امليدان  من  احلداثيني العرب. وعلى العك�ص من ذلك راأينا املنظومة 
املادة  اأن  ذلك  فيها.  الجتهاد  باب  واأغلق  متت،  العربية  النحوية 
الغ�صة الطرية التي كان يت�صور اأنها ماتزال منفتحة على البحث، وهو 
الختالف بني النحويني يف مدار�صهم املختلفة �صواء بالب�صرة اأم الكوفة 
الختالف  على  الختالف  هذا  وبناء  الأندل�ص،  اأم  م�صر  اأم  بغداد  اأم 
احلا�صل بني القبائل العربية تارة، وعلى غريه من الأ�صباب تارة اأخرى، 
اأقول حتى هذا الباب وقد اأغلق. اللهم اإل ما بقي من حماولت النحاة 
العرب املحدثني يف تي�صري - لكي  ل اأقول جتديد - النحو العربي وهو 
التجديد  اإىل  املوؤدي  الجتهاد  باب  ومغلق  املنظومة  وكامل  البنية،  تام 
فيه. ولذلك نرى اأنف�صنا الآن اأمام اإ�صكالية وثنائية املكتمل وغري املكتمل 
- لكي ل اأقول اأي�صًا الناق�ص - واأمام املنفتح واملنغلق. هذا اإذا حتا�صينا 
احلديث عن نحو عربي جديد متعدد بتعدد اللهجات والعاميات العربية 
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اأمام �صد القراآن املنيع يف الت�صدي لهذا النفتاح غري الباين  احلديثة 
بقدر ما هو هادم للغة العربية الأم. 

�صمن ف�صل »لغة امل�صرحية بني الف�صحى والعامية« يعر�ص الدكتور 
بني  ال�صراع  اإىل  امل�صرحي«  النقد  »يف  كتابه  يف  هالل،  غنيمي  حممد 
اللهم  العالقة.  �صلة  من  الأمرين  بني  ما  على   - والف�صحى  العامية 
 - النحو  قواعد  يف  اأو  النطق  يف  للف�صحى  وتغيري  حتريف  العامية  اأن 
وذلك من خالل مقال للدكتور حممد مندور، من�صور يف جملة الكاتب، 

ال�صادرة يف دي�صمرب �صنة 1961م)47(. 
وعلى الرغم من اأن امل�صاألة قد تبدو لأول وهلة بعيدة �صيئًا ما عن 
النظرية  �صياغة  يف  النحو  دور  وهو  املقالة،  هذه  يف  درا�صتنا  جمال 
النقدية عند العرب، اإل اأن  امل�صاألة املثارة عميقة ال�صلة بحق مبو�صوعنا 
هذا، ذلك اإذا تفر�صنا بدقة فيما يفرق العامية عن الف�صحى. ومعنى 
هذا اأن مقيا�ص النحو �صوف ي�صتبعد من ميدان درا�صة الآداب ال�صعبية 
بدائل  ظهور  يعني  مما  بالعامية.  منها  الناطقة  ول�صيما  والفلكلورية، 
اأخرى حتل حمل النحو، كمقيا�ص نقدي، وقد ظهرت يف النقد العربي 
على  ي�صري  كما  العربي  النحو  عليها  ي�صري  ل  اآداب  لوجود  احلديث، 
غريها من الآداب الف�صيحة قدميها وحديثها. فقد كانت من الهام�ص 
النحو  ببناء  تننب  ومل  الر�صمية  الأدبية  الثقافة  �صلب  من  واأ�صبحت 

العربي، ومع مع ذلك فهي عربية.
لكم  لغتي،  لغتكم ويل  »لكم  اإن كالما كقول جربان خليل جربان: 
من اللغة العربية ما �صئتم ويل منها ما يوافق اأفكاري وعواطفي... لكم 
وبعدهم  قبلهم  جاء  ومن  عقيل،  وابن  والأ�صود  �صيبويه  قاله  ما  منها 
من امل�صجرين اململني، ويل منها ما تقوله الأم لكفلها، واملحب لرفيقه 
اإىل  القدمية  واللغة  النحو  كهان  لي�صّهي  ليله«)48(  ل�صكينة  واملتعبد 
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الت�صمري عن �صواعدهم و ت�صديد �صهامهم ورماحهم النقدية، اإن مل نقل 
التهام بالزندقة للرجل، ولكن جربان مل يتعد حرمة اللغة العربية ،و ل 
امتهن كرامتها، ول م�ص نحوها ب�صوء. واإمنا الرجل ب�صدد الإعالء من 
بالأ�صد  اأ�صبهه  وما  الأ�صاليب.  واملعنى على  القوالب،  الفكرة على  �صاأن 
الذي يزجمر حتى ل يقرتب اأحد من منطقته، اأو مذهبه. وما هو مبعتد 
كان  واإن  جربان،  اأطلقها  تخويف  �صيحة  هي  عليه.  يعتد  مل  من  على 
العديد من نقاد ع�صره فيما  للنقد الالذع من قبل  جربان قد تعر�ص 
يتعلق بلغة �صعره، على الرغم مما اأحدثه ميخائيل نعيمة، من دفاع عنه 
مربئًا �صاحته مما اتهم به. فكما يقول العقاد، يف مقدمة كتاب الغربال، 
مليخائيل نعيمة: »وزبدة هذا اخلالف اأن املوؤلف يح�صب العناية باللفظ 
ف�صوًل، ويرى اأن الكاتب اأو ال�صاعر يف حل من اخلطاأ مادام الغر�ص الذي 
يرمي اإليه مفهومًا مفيدًا، ويعن له اأن التطور يق�صي باإطالق الت�صرف 
لالأدباء يف ا�صتقاق املفردات وارجتالها... اإن الكتابة الأدبية فن، والفن 
ل يكتفي بالإفادة، ول يغني فيه جمرد الإفهام، وعندي اأن الأديب يف حل 
اأن يكون اخلطاأ خريًا  من اخلطاأ يف بع�ص الأحيان، ولكن على �صرط، 
و هو تربير - كما هو مالحظ - من  ال�صواب«)49(  واأوفى من  واأجمل 
العقاد يتما�ّص وال�صرورة الأدبية وفق قول القدماء: »خطاأ م�صهور خري 
من �صحيح مهجور« يف حتقيق الوظيفة التوا�صلية للكالم عامة والأدب 
املبني على وجه اخل�صو�ص. وما قيل عن ال�صرف هنا و عن اللغة عموما 
يقال عن النحو وهو �صقيق ال�صرف وابن اللغة، كما راأينا عند العقاد 
الناقد الذي مل يكن �صديد اللهجة عليهم وهو - واإن كان ل يتفق معهم 
- قد التم�ص لهم الأعذار، وجعل لفعلهم ال�صروط حتى يوافق احلق. اإن 
العقاد هنا ب�صدد التقدمي لكتاب نعيمة الذي يوؤازر جربان واأ�صرابه يف 

م�صعاهم.
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واحلقيقة اأننا - وح�صب ما راأينا من دعاوى القوم والغلواء - نرى 
اأخذوا  فاإن  بالقواعد  »ي�صتخفون  التجديد  بدعوى  الأدباء  من  الكثري 
التي  الأنحاء  من  نحو  على  جديدًا  يحاولون  اأنهم  زعموا  باأغاليطهم 
قدمناها«)50(. وقد انربى لهم النقد فنا�صبهم العداء، وا�صتعدى عليهم 
قوى ال�صيا�صة والدين واملجتمع، وحذر منهم ومما ذهبوا اإليه. »وخال�صة 
القول اأن دعوى التجديد يف هذا ال�صدد من الدعاوى الف�صفا�صة التي 
ل نخرج منها بطائل يف اللغة والأ�صلوب كما كانوا يزعمون«)51(. وهي 
اإقراره و اعرتافه  اإليها النقد العربي احلديث يف  اخلال�صة التي و�صل 
النقدية  النظرية  �صياغة  يف  النحوي،  للمقيا�ص  الكربى  بالأهمية 
العربية، على الأقل عند النقاد العرب املحدثني من مثل نعيمة والعقاد 
واحلم�صي واخلالدي والرافعي وطه ح�صني وحتى عند مندور ومن جاء 
بعده من احلداثيني، ومن نقاد املناهج الل�صانية وال�صياقية احلديثة من 
العرب، ممن يعطون القيمة للمقيا�ص النحوي. ومن ثمة دوره الرئي�ص 
ت�صددًا  اأقل  املحدثون  كان  واإن  العربية.  النقدية  النظرية  �صياغة  يف 
بالن�صبة للقدماء ا�صتم�صاكًا بهذا املقيا�ص، فقد عده الأوائل دليل الأدب 
اجليد، وربطوا جودة اجلودة بوجوده. وتقليل املتاأخرين من قيمته، لي�ص 
بنكرانه، واإمنا بالبتعاد عن النقد به، والتاأكيد على قيمته واأهميته يف 

غري ميدان النقد �صبيلهم.
التطورات  واملعا�صر كثريًا من  العربي احلديث  النقد  ا�صتفاد  لقد 
التي ح�صلت يف الدر�ص الل�صاين يف القرن الع�صرين ، بل واأ�صبح العديد 
حتى  الل�صانيات،  على  ترتكز  واملعا�صرة  احلديثة  النقدية  املناهج  من 
بات يعرف للنقد مناهج ل�صانية، فقد »تعددت مناهج )النقد الأل�صني(.
اإمكانيات  منهج  والبنيوية...  الأ�صلوبية  النقدية  املناهج  مع  وتداخلت 

النحو، ومنهج النظم... منهج اإمكانيات النحو:
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يرى هذا املنهج اأن الأ�صلوب الأدبي ي�صتغل )اإمكانيات النحو( لتوفري 
  R. Ohman اأوهمان  ريت�صارد  رواده:  اأ�صهر  ومن  اجلمايل.  العن�صر 
الختيارات  يك�صف عن طبيعة  اأنه  ويرى  التوليدي،  بالنحو  يقول  الذي 
قواعد  ال�صطحية،معتمدا على  بناه  ت�صكيل  ال�صاعر يف  اإليها  ينزع  التي 
من  معني  لنوع  الأديب  اختيار  عن  الإجابة  يتيح  الذي  التحويلي  النحو 
البنيات اللغوية، وعلى البنيوية التي تبدو م�صدرًا للت�صكيالت املتنوعة 
اأم  التوليدي،  بالنحو  يتعلق  الأمر  كان  ومهما  ال�صطحية«)52(.  للبنيات 
ل�صانية، فالأمر ينبئ عن ات�صال وثيق  بالبنيوية كمنهج ذي مرتكزات 
بني النقد الأدبي من خالل مناهجه احلديثة و املعا�صرة و النحو العربي 
كركن رئي�ص يف الل�صانيات احلديثة التي اأخذ منها النقد بع�ص خطواته 

املنهجية ليمار�ص ا�صتغاله على الن�ص الأدبي. 
العادية  باللغة  تخت�ص  ل  التطبيقات  هذه  باأن  التام  الوعي  ومع 
التخاطبية واإمنا تتعلق بالن�ص الأدبي كمجال ا�صتغلت عليه هذه املناهج 
الأمر  يتعلق  بالل�صانيات. ول  العالقة  النقدية ذات  املدار�ص  اأو  الل�صانية 
بالبنيوية و النحو التوليدي من خالل رائده »ريت�صارد اأوهمان« فح�صب، 
 Zelling Sabbetai(»بل يتعدى الأمر اإىل الأ�صتاذ »زيلغ �صابيتي هاري�ص
 )Zelling Sabbetai Harris( »والتلميذ »زيلغ �صابيتي هاري�ص )Harris

الع�صرين،  القرن  يف  الل�صانية  و  النحوية  الدرا�صات  اأعالم  من  كعلمني 
»زيلغ  اأ�صتاذه  التلميذباأبحاث  �صوم�صكي،  نوام  اعرتاف  خالل  فمن 
بو�صوح  هاري�ص  »حدد  فقد  حتويليًا،  حتوًل  وحتوله  هاري�ص«  �صابيتي 
لغة ما، )انطالقًا  لتوليد جملة  ال�صرورية  والتعليمات  القاعدة  مفاهيم 
اإىل  اجلمل  لتحويل  املركزية  الفكرة  حدد  كما  اأخرى(  لغة  جمل  من 
رموز على �صكل اأ�صناف كلمات، اأي حتويل البنى اللغوية اإىل رموز«)53(  
ي�صبح  واملعنى  اللغة  بني  الرتباط  »اإن  امل�صعى:  هذا  يف  هاري�ص  فيقول 
 »connected  discourse الكالم  ترابط  اإىل  ننظر  ات�صاعا عندما  اأكرث 



عبدالعزيز شويط
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

125

جـــــذور

البنية  هذه  ك�صف  بالإمكان  اأنه  وطاملا  فيقول:  مونان  جورج  )ويعلق 
ال�صكلية )التوزيعية( يف الكالم، فهي بطريقة اأو باأخرى مرتبطة مبعنى 
ما يقال. ويظهر هذا ب�صكل وا�صح يف الأ�صلوب العلمي النموذجي، ويف 
الرباهني( )ن�صو�ص  الرمزي  اخلطاب  ويف  التجريبية  الأعمال  �صروح 
ويف الريا�صيات واملنطق ب�صكل اأو�صح... ول ن�صعر اأبدًا باأن هاري�ص، قد 
جتاوز يف هذا املجال العموميات التي ت�صعى اإىل اأن تك�صف من جديد اأن 
توزيعات اجلمل يف الكالم تخ�صع لقواعد منطق وبالغة قدمية كبالغة 
�صي�صرون وبوردالو، اأو جديدة كبالغة بريملان مثاًل«)54( متمنيًا لو كانت 
هذه التطبيقات على ن�ص اأدبي من قبيل هذه الن�صو�ص التي ذكرها من 
لقواعد منطق  الكالم  توزيعات اجلمل يف  به من خ�صوع  قال  ما  خالل 
وبالغة قدمية، اأو بعبارة اأخرى كائنة يف الن�ص الأدبي. وهو - يف حقيقة 
الأمر - متظهر من متظهرات ارتكاز النقد الأدبي على الل�صانيات وما 
تـنطوي عليه من عن�صر النحو يف اللغة، من خالل حديث هاري�ص عن 
البالغية  الن�صو�ص  التوزيعية وتعليق جورج مونان على تطبيقاتها على 
الأدبية القدمية، ومن خالل حديث ريت�صارد اوعمان عن منهج »اإمكانيات 
النحو« وعن عالقة البنيوية والأ�صلوبية بالل�صانيات احلديثة ومنها النحو.
باللغة  النقد  عالقة  جتليات  من  اآخر  جتل  على  اأي�صًا  نعرث  كما 
اأن  بـ »منهج النظم: ويرى  والنحو والل�صانيات، واأعني بذلك ما ي�صمى 
الأ�صلوب الأدبي يتميز مبا يوفره من )نظم( اأجزائه وتنا�صقها يف اإطار 
الرتكيب النموذجي. وعنا�صر الرتاكيب )ال�صوتية، النحوية، الدللية( 
توؤلف �صبكة من العالقات املتنا�صقة ل تتوافر يف اللغة وحدها فالكلمة، 
الت�صام،  من  متنوعة  األوان  تدخل يف  الدال،  اللغوي  وال�صكل  والعبارة، 
لت�صكل اأمناطًا جديدة من البنى اللغوية، ويحدد تـنا�صق عام يف الأ�صوات 
والدللت والأمناط الرتكيبية«)55( و هو اأمر ل منا�ص منه مادامت اللغة 

تتكون من بنى تنتظم مع بع�صها.



دور النحو العربي كمقياس علمي في صياغة نظرية النقد األدبي عند العرب

20
14

س 
مار

 - 
هـ

14
35

خر 
اآل

ع 
بي

، ر
 3

6 
دد

لع
ا

126

جـــــذور

اآخر جتل من ارتكاز النقد على الدرا�صات الل�صانية جنده يف النقد 
وهو  )النحوي(:  الرتكيبي  »امل�صتوى  بـ  يعرف  ما  خالل  من  البنيوي 
درا�صة تراكيب معينة، تنطلق من الظواهر اللغوية النحوية، للك�صف عن 
القوانني الداخلية التي ت�صاهم يف �صبط املمار�صة الكالمية، من حيث 
مع  الكلمة  اندراج  كالتحكم يف  الكالم،  اأجزاء  بني  والتنا�صق  الت�صل�صل 
الكلمة لتكوين اجلملة، واجلملة مع اجلملة لتكوين اخلطاب، حيث تعد 
اجلملة املحرك القوي للن�ص«)56( وحني يطبق هذا امل�صتوى وي�صتخدم 
يف حتليل الن�صو�ص الأدبية يكون هو النقد بعينه،ويثبت بال�صرورة اتكاء 

النقد الأدبي على النحو من خالل تطبيقه لهذا امل�صتوى.
خامتة )ال�سياغة والنظرية(:

بالنحو من حيث  النقد  راأيناه من م�صوغات اجتماع  من خالل ما 
كونهما من علوم العربية، ومن خالل مفهوم كل حقل منهما وا�صرتاكهما 
خالل  ومن  اجلميل،  الكالم  و�صبط  املفيد  الكالم  �صبط  ال�صبط،  يف 
التاأكيد على اأهمية علم النحو و�صرفه، يف النقد اأو يف غري النقد، حتقق 
لدينا اأن النحو مقيا�ص من مقايي�ص النقد الأدبي عند العرب يف القدمي 
ويف الع�صر احلديث، فاأما يف القدمي فقد حتقق ذلك من خالل تدخالت 
النحويني واللغويني عمومًا يف اأ�صعار ال�صعراء حتى ا�صتقام حقل كامل من 
ى بالنقد اللغوي، ارتبط يف تلك الفرتة بالنظم وبالغته، ثم  حقول   ُي�صمَّ
ارتبط يف الع�صر احلا�صر بالأ�صلوب وبالل�صانيات وبالبنيوية والتحويلية 
وما اإليها من م�صتويات التحليل للكالم يف مناهج النقد الأدبي احلديث 
واملعا�صر ومدار�صها ومذاهبها املختلفة ذات الجتاه الأ�صلوبي البالغي 

والل�صاين اللغوي. 
وراء  �صعيه  خالل  من  علميته،  الأدبي  النقد  يحقق  اإذن  فهكذا 
بالذوق  املربرة  احلقيقة  ن�صدانه  خالل  ومن  اأوًل،  العلمية  املو�صوعية 



عبدالعزيز شويط
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

127

جـــــذور

مقايي�ص  على  اعتماده  خالل  ومن  ثانيًا،  العلمي  وباملنهج  وباملنطق، 
علمية، وعلى راأ�صها علم النحو، والل�صانيات ثالثًا. 

اإن النقد الأدبي العربي من خالل تعدد م�صاربه و مناحيه ومقايي�صه 
قد �صعى دومًا اإىل الت�صكل ليكون نظرية نقدية ترتبط مبنهج علمي، اأقل 
ما ميكن اأن يقال عن هذه النظرية املنهجية اأنها �صاملة، �صاملة من حيث 
املعرفية،  امل�صارب  متعددة  املنهجية  واخلطوات  واملقايي�ص  ال�صوابط 
جتان�صًا وتغايرًا، و�صاملة من حيث طرقها جلميع اأجنا�ص الأدب املتعددة 
النظرية  املنهجية يف  اأحيانًا عن بع�ص اخلطوات  التنازل  واملتنوعة مع 

ال�صاملة مراعاة لطبيعة هذا اجلن�ص الأدبي اأو ذاك. 
يف  املنهجية  واخلطوات  املقومات  هذه  اأحد  كان  العربي  النحو 
�صياغة و تكوين هذه النظرية النقدية العربية، واأي كينونة له يف هذه 
�صرف  له  وكان  الن�ص،  مع  التجان�ص  �صرف  له  كان  لقد  ؟!  ال�صياغة 
اجلن�ص  حيث  من  الن�صو�ص  تعدد  من  الرغم  على  الدائم،  احل�صور 
دونه،   النظرية من  تكون  ل  التي  التواجد  له �صرورة  كانت  ثم  الأدبي، 
البارز  املحوري  الدور  له  ثمة كان  التنازل عنه مطلقًا. ومن  فال ميكن 
واملكانة الرئي�صة اخلطرية يف �صياغة وتكوين النظرية النقدية العربية 

من غري منازع اأو مدافع اأو مزاحم. 
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موقف ابن جني من علماء العربية ال�سابقني

من خالل كتابه املحت�سب

)درا�سة حتليلية نقدية تقوميية(

اإبراهيم عبداهلل اأحمد الزين)*(

مقدمـــــــة:
ف�إن  بنوعه�،  وتتف��ضل  مبو�ضوعه�،  ت�ضرف  �إمن�  �لعلوم  ك�نت  �إذ� 
و�أواله�  ب�لت�أليف،  ه�  و�أحقُّ �لعلوم،  �أ�ضرف  هي  �لكرمي  �لقر�آن  علوم 

ب�لتعلم و�لتعليم؛ لتعلقه� بكالم رب �لع�ملني.
عنه�،  و�الإي�ض�ح  �لقر�ء�ت  �ضو�ذ  وجوه  تبيني  يف  �ملحت�ضب  وكت�ب 
البن جني لي�س مو�ضوًع� على جميع �لقر�ء�ت �ل�ض�ذة عن قر�ءة �ل�ضبعة. 
نعته  و�أْغِرَبْت طريقته كم�  �إب�نة م� لطفت �ضفته،  �لغر�س منه  �أن  َبْيَد 

موؤلفه بذلك)1(.
�خت�ر فيه �بن جني من �آر�ء �لنحويني �لب�ضريني ت�رة ، ومن �لكوفيني 
ت�رة �أخرى، كم� ك�ن له �آر�ء ينفرد به� ، ف�إذ� وجد �لدليل �ل�ضحيح يف 
�إحدى �ملدر�ضتني ف�ضبيله �أن مي�ضي فيه وال يلتفت �إىل خالف وال وف�ق، 
وقد �ضرح �بن جني يف �ختي�ر�ته �أحي�ًن� ب�ألف�ظ �ضريحة؛ كقوله: وهو 

)*(  جامعة أم درمان اإلسالمية - السودان.
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قول �لب�ضريني، وهو قول �لكوفيني، و�إمن� هو للكوفيني خ��ضة و�أحي�ًن� 
�أخرى مل ي�ضرح بذلك، بل يكتفي بقوله : وهو عندي كذ�، �أو يذكر قوله 

دون �إ�ض�رة �إىل �ضيء من ذلك.  
ومن ذلك  قوله: »... و�لكوفيون ال يجيزون حذف خرب )�إّن( �إال �إذ� 
ك�ن ��ضمه� نكرة، ولهذ� وجه ح�ضن عندن�، و�إن ك�ن �أ�ضح�بن� يجيزونه 
مع �ملعرفة«)2(، وقوله: »... وعلى �أن زي�دة �لو�و ال يعرفه� �لب�ضريون، 
�آخر يف قر�ءة )يف يوم  و�إمن� هو للكوفيني خ��ضة«)3(. وق�ل يف مو�ضع 
)يوم(  على  و�ضفً�  جرى  قد  ع��ضف  ك�ن  »ف�إذ�  ب�الإ�ض�فة:  ع��ضف( 
فكيف ج�ز �إ�ض�فة )يوم( �إليه، و�ملو�ضوف ال ي�ض�ف �إىل �ضفته؛ �إذ ك�نت 

هي هو يف �ملعنى، و�ل�ضيء ال ي�ض�ف �إىل نف�ضه؟...«)4(.
وقد د�ر هذ� �لبحث يف موقفه من �ل�ض�بقني حتليال ونقًد� يف �ضوء 

�ضو�هد �لنحو وقو�عده، و�آر�ء علم�ئه مب� له وم� عليه يف �لذي �خت�ره.
وقد ق�ضمته بعد �ملقدمة �إىل ثالثة مب�حث ومتهيد وخ�متة، جعلت 
�لتعريف ب�بن جني وكت�به �ملحت�ضب متهيدً�، و�ختي�ر�ته الآر�ء �لب�ضريني 
بع�س  وموقفه من  ث�نًي�،  �لكوفيني مبحًث�  الآر�ء  و�ختي�ر�ته  �أواًل،  مبحًث� 
تو�ضلت  �لتي  �لبحث  نت�ئج  �أهم  ث�لًث�، وجعلت  �ملدر�ضتني مبحًث�  �أعالم 

�إليه� �لدر��ضة خ�متة.
التعريف بابن جني وكتابه املحت�سب:

�أبوه )جني(  ك�ن   ، ب�ملو�ضل  ولد  بن جني)5(  �لفتح عثم�ن  �أبو  هو 
مملوًك� ل�ضليم�ن بن فهد �الأزدي، تلقى �لعلم عن علم�ء �ملو�ضل، وت�ضدر 
للدر��ضة ي�فًع�، فمرَّ �لف�ر�ضي عليه، و�ض�أله و�لن��س حوله فلم يحر جو�ًب�، 
�أحذق  ثم خلفه، من  بعدئذ  رم( فالزمه  ِح�ضْ و�أنت  )َتزببت  له:  فق�ل 

�أهل �الأدب، و�أعلمهم ب�لنحو و�لت�ضريف، كم� نعته �ملوؤرخون بذلك)6(.
�أخذ �بن جني �لعربية على �أبي علي �لف�ر�ضي، والزمه �أربعني �ضنة 
يف �ل�ضفر و�حل�ضر، وعلى جم�عة من �لعلم�ء، منهم: �أبو �ض�لح �ل�ضليل 



إبراهيم عبداهلل أحمد الزين
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

133

جـــــذور

�بن �أحمد بن عي�ضى، و�أبو �إ�ضحق �إبر�هيم بن �أحمد �لقرمي�ضيني، و�أبو 
�بن  علي  �الأ�ضفه�ين  �لفرج  و�أبو  �ملو�ضلي،  حممد  بن  �أحمد  �لعب��س 

�حل�ضني وغريهم)7(.
�خل�م�ضة  يف  للتدري�س  ت�ضدر  الأنه  كثريون؛  خلق  عنه  �أخذ  كم� 
و�أبو  �لثم�نيني،  �أبو�لق��ضم  منهم:  تالميذه،  فكرث  عمره؛  من  ع�ضرة 
�ل�ِضم�ِضي،  عبيد�هلل  بن  علي  و�أبو�حل�ضن  �لب�ضري،  عبد�ل�ضالم  �أحمد 

وغريهم)8(.
مذهبه النحوي:

�لب�ضريني  �آر�ء  �أم� مذهبه فهو بغد�دي �ملذهب، فك�ن يخت�ر من 
عن  به�  �نفرد  �آر�ء  له  ك�ن  كم�  �أخرى،  ت�رة  �لكوفيني  �آر�ء  ومن  ت�رة، 
�ملدر�ضتني - �لب�ضرية و�لكوفية - فمهم� ظهر له �حلق يف �أحد �ملذهبني 
�أ�ضح�بن�  عند  هذ�  �إن  ولعمري   ...« ذلك:  عن  ق�ل  كم�  �ختي�ره،  فهو 
لي�س �أمرً� ر�جًع� �إىل حرف �حللق ، لكنه� لغ�ت، و�أن� �أرى يف هذ� ر�أي 
�لبغد�ديني يف �أن حرف �حللق يوؤثر هن� من �لفتح... وال قر�بة بيني وبني 

�لب�ضريني ، لكنه� بيني وبني �حلق ، و�حلمد هلل«)9(.
�: »و�أن� �إذ� وجد �لدليل �ل�ضحيح ف�ضبيله �أن مي�ضي فيه  وق�ل �أي�ضً

وال يلتفت �إىل خالف وال وف�ق«)10(.
�لكوفيني، كم� ك�ن يطلق على  �أكرث من  �لب�ضريني  و�ختي�ره الآر�ء 
��ضم  �أحي�ًن�  �لكوفيني  على  ويطلق  �أ�ضح�بن�،  ��ضم  �أحي�ًن�  �لب�ضريني 

�لبغد�ديني)11(. 
�لقر�آنية  ب�لقر�ء�ت  �ال�ضت�ضه�د  من  يكرث  فك�ن  ��ضت�ضه�ده  �أم� 
�ل�ض�ذة، ويف��ضل بينه�، ي�ضتح�ضنه� ت�رة، وي�ضعفه� ت�رة �أخرى، و�ل�ضم�ع 
عن �لعرب، وقد ي�ضت�ضهد ب�حلديث �لنبوي �ل�ضريف، كم� ُعني ب�لقي��س 

عن�ية �ضديدة . 
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م�سنفاته:
ز به� على  �ضنف �بن جني كتبً� كثرية يف خمتلف �لعلوم و�لفنون، برَّ
�ملتقدمني ، و�أعجز �ملت�أخرين، ومل يكن يف �ضيء من علومه �أكمل منه يف 
�أدق كالمً� منه، م�ت لليلتني  �أحٌد يف �لت�ضريف  �لت�ضريف، ومل يتكلم 

بقيت� من �ضفر �ضنة �ثنتني وت�ضعني وثالثم�ئة)12(. 
كتابه املحت�سب:

ذلك  �لهجري،  �لر�بع  �لقرن  يف  �ملحت�ضب  كت�به  جني  �بن  �ضنف 
�لعلم�ء  عن�ية  من  موفورً�  حًظ�  �لقر�ء�ت  علم  فيه  ن�ل  �لذي  �لقرن 
عن  �ل�ض�ذة  �لقر�ء�ت  و�إق�ض�ء  �ل�ضبعة،  ت�ضبيع  ذلك:  من  و�لقّر�ء، 
�لت�أليف يف  فكرة  له  بد�  �لذي  �أب� علي هو  ولعل  �ل�ضحيحة،  �لقر�ء�ت 
هذ� �ملو�ضوع، فحيل بينه وبني م� بد� له، فق�م به تلميذه �بن جني، وذكر 
�لذي بد� ل�ضيخه يف مقدمته بقوله: »على �أن �أب� علي ـرحمه �هلل ـ قد ك�ن 
وقًت� قد حّدث نف�ضه بعمله، وهمَّ �أن ي�ضع يده فيه، ويبد�أ به ف�عرت�ضت 
خو�لج هذ� �لدهر دونه، وح�لْت كبو�ته بينه وبينه؛ هذ� على م� ك�ن عليه 
�لهموم  و�نبت�ت عالئق  بنف�ضه،  وفروده  فكره،  و�ضروح  �ضربه،  خلو  من 

عن قلبه«.
ت�أليفه حيث ق�ل:  �إليه من  كم� ذكر يف مقدمة حمت�ضبه م� هدف 
»... لكن غر�ضن� منه �أن نري وجه قوة م� ي�ضمى �الآن �ض�ذً�، و�أنه �ض�رٌب 
لئال  ميد�نه،  مهلة  �لعربية  �ضمت  و�آخذ من  ِبِجر�ئه،  �لرو�ية  يف �ضحة 
الأن  وذلك  له...  تهمة  �أو  منه  هو غ�ٌس  �إمن�  عنه  �لعدول  �أن  مرى  ُيرى 
كت�بن� هذ� لي�س مو�ضوًع� على جميع ك�فة �لقر�ء�ت �ل�ض�ذة عن قر�ءة 

�ل�ضبعة. و�إمن� �لغر�س منه �إب�نة م� لطفت �ضفته، و�أْغِرَبْت طريقته«. 
و�خت�ر�بن جني يف ت�أليفه طريقة �بن جم�هد �لذي �ضبقه يف هذ� 
�مليد�ن، ف�ض�ر علي طريقته، وت�أثر به�؛ الأن مو�ضوعهم� و�حد ، ووحدة 
�إن �لالحق ي�أخذ من �ل�ض�بق  �إذ  �ملو�ضوع ت�ضتدعي ذلك، وال غرو فيه، 
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ويت�أثر به ، كم� �أن لالأ�ضت�ذ يف تلميذه ت�أثريً�، وللتلميذ يف �أ�ضت�ذه قدوٌة، 
ق�ل �بن جني عن ذلك: »وعلى �أنن� ُنْنِحي فيه على كت�ب �أبي بكر �أحمد بن 
مو�ضى بن جم�هد )رحمه �هلل( �لذي و�ضعه لذكر �ل�ضو�ذ من �لقر�ءة، 
ُنوَّ �الأرج�ء عليه، و�إذ هو �أثبت يف �لنف�س من كثري  �إذ ك�ن مو�ضوًم� به حَمْ

من �ل�ضو�ذ �ملحكية عمن لي�ضت له رو�يته، وال توفيقه وال هد�يته«.
�ختي�ر�ته  يف  جم�هد  �بن  يو�فق  فلم  �لنحوية  �ختي�ر�ته  يف  �أم� 
كله�، بل خ�لفه يف بع�ضه�، كم� يف قوله: »... ق�ل �بن جم�هد: وال يجوز 
حتريك �لي�ء ههن�. ق�ل �أبو �لفتح هذ� �لذي �أنكره �بن جم�هد عندي 

�ض�ئغ ...«)13(.
املبحث الأول: اختيارات ابن جني لآراء الب�سريني:

فو�فقهم  �لب�ضريني،  �آر�ء  من  كثرًي�  حمت�ضبه  يف  جني  �بن  �خت�ر 
حيًن� ، وخ�لفهم حيًن� �آخر، ومن ذلك قوله يف قر�ءة �أبي جعفر: {ُقْل 
َربُّ اْحُكم})14(: ب�ضم �لب�ء، و�الألف �ض�قطة ، على �أنه ند�ء مفرد: »هذ� 
عند �أ�ضح�بن� �ضعيف، �أعني حذف حرف �لند�ء مع �ال�ضم �لذي يجوز 
و�ضفً� الأي، �أال تر�ك ال تقول: رجُل �أقبل، الأنه ميكنك �أن جتعل �لرجل 
و�ضفً� الأي، فتقول ي� �أيه� �لرجل؟ ولهذ� �ضعف عندن� قول من ق�ل يف 
قوله تع�ىل: {هوؤلء بناتي هن اأطهر لكم})15( �إنه �أر�د )ي� هوؤالء(. 

وحذف حرف �لند�ءمن حيث ك�ن )هوؤالء( من �أ�ضم�ء �الإ�ض�رة«)16(.
وهذ�  ند�ء مفرد،  �أنه  ب�ل�ضم على   ) كلمة )ربُّ �أن  �بن جني  يرى 
�ضعيف عند �لب�ضريني ؛ وك�أنه يخت�ر هذ� �لر�أي ؛ الأنه ق�ل بعد تعليلهم: 
»ولهذ� �ضعف عندن� قول من ق�ل ...« فك�أنه يقي�س هذ� على ذ�ك، ويوؤيد 
كالم �لب�ضريني قول �ملربد: » فجملة هذ� �أن كل �ضيء من �ملعرفة يجوز 
�أن يكون نعًت� ل�ضيء دعوته  �أنَّ حذف )ي�( منه غري ج�ئز ؛ الأنه ال ُيجمع 
�أن  يجوز  ال  �أنه  وذلك  �لند�ء،  وعالمة  �ملو�ضوف  من  يحذف  �أن  عليه 
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تقول: رجل �أقبل، وال غالم تع�ل، وال هذ� هلم، و�أنت تريد �لند�ء وذلك 
�أيه�  ي�  تقول:  )�أي(،  نعوت  الأن هذه  �أقبل؛  تقول: رجل  �أن  �أنه ال يجوز 

�لرجل، وي�أيه� �لغالم، وي� �أيهذ� ...«)17(.
(  ب�ل�ضم، على �أنه من�دى مفرد،  �خت�ر �بن جني �إعر�ب كلمة )ربُّ
�أنه ي�ضعف ذلك عند �لب�ضريني  �إال  �أنه يحمل على م� حمله عليه؛  مع 
للعلة �ل�ض�بقة، ولو �خت�ر وجًه� �آخر غري هذ� �لوجه، كم� �خت�ره غريه 
من �لنحويني و�ملف�ضرين لك�ن �أح�ضن يف �لعربية و�أف�ضل، وهو �أن يحمل 
على �أنه من�دى م�ض�ف �إىل �لي�ء، حذف �مل�ض�ف �إليه، وبني على �ل�ضم 
تبنيه على  �أن  وهي  �للغ�ت �جل�ئزة يف غالمي،  وهذه من  وبعُد،  كقبُل 
�ل�ضم، و�أنت تنوي �الإ�ض�فة مل� قطعته عن �الإ�ض�فة و�أنت تريده� بنيته 
وك�أنهم جعلوه مبنزلة �لرتخيم، ق�ل �أبو حي�ن �الأندل�ضي يف بحره : »... 
�للغ�ت �جل�ئزة يف  ولي�س هذ�من ند�ء�لنكرة�ملقبل عليه�، بل هذ� من 
ي�غالمي، وهي �أن تبنيه على �ل�ضم و�أنت تنوي �الإ�ض�فة مل� قطعته عن 

�الإ�ض�فة و�أنت تريده� بنيته، فمعنى رب ي�ربي«)18(.
�لكوفيون  يرى  �لذي  �ملعنى،  يو�فقه يف  ��ضم  �إىل  ��ضم  �إ�ض�فة  ويف 
يـرون  ال  و�لب�ضـريـون  نف�ضـه،  �إىل  �ل�ضـيء  �إ�ض�فــة  من  �إنـه  �إذ  جـو�زه؛ 
بن  عمـرو  قـر�ءة  يف  جنـي  �بن  ق�ل  ودليـله،  حجـته  ولكل  ذلـك،  جـو�ز 
فـ�ئد: {ب�سورِة مثله})19(، ب�الإ�ض�فة: »هو عندي على حذف �ملو�ضوف، 
و�إق�مة �ل�ضفة مق�مه، �أي ب�ضورِة كالم مثله، �أو حديٍث مثله، وقد ذكرن� 

حذف �ل�ضفة و�إق�مة �ملو�ضوف مق�مه)20(.
وق�ل يف �ملو�ضوع نف�ِضه يف مو�ضع �آخر يف قر�ءة )يف يوِم ع��ضف( 
فكيف ج�ز  )يوم(  على  و�ضًف�  قد جرى  ك�ن ع��ضف  »ف�إذ�  ب�الإ�ض�فة: 
�إ�ض�فة )يوم( �إليه، و�ملو�ضوف ال ي�ض�ف �إىل �ضفته ؛ �إذ ك�نت هي هو يف 

�ملعنى، و�ل�ضيء ال ي�ض�ف �إىل نف�ضه ؟ ...«)21(.
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�خت�ر �بن جني يف �ملو�ضعني �ل�ض�بقني، ويف غريهم� من �ملو��ضع يف 
حمت�ضبه ر�أي �لب�ضريني يف ذلك، بعدم �إ�ض�فته، وم� ورد من ذلك من 
كالم �لعرب فمحمول على حذف �مل�ض�ف، و�إق�مة �مل�ض�ف �إليه مق�مه ، 
كم� يف تعليله يف �الآيتني �ل�ض�بقتني ؛ الأن �الإ�ض�فة �إمن� ير�د به� �لتعريف 
و�لتخ�ضي�س، و�ل�ضيء ال يتعرف بنف�ضه ، بخالف �لكوفيني �لذين يرون 
جو�ز ذلك، لوروده يف كالم �هلل، وكالم �لعرب؛ كقوله تع�ىل: {ولَداُر 
و�الأ�ضل  �لد�ر،  نعت  �ملعنى،  يف  �الآخرة  �أن  فريون   ،)22({ َخْيٌ الآخرِة 

فيه: وللد�ر �الآخرة خري، ف�أ�ض�ف د�ر �إىل �الآخرة، وهم� مبعنى و�حد.
املبحث الثاين: اختيارات ابن جني لآراء الكوفيني:

يذكر�بن جني �أحي�نً� �ختي�ر�ته من �آر�ء �لكوفيني �ضر�حة؛ كقوله: 
وهو قـول �لكوفيني، �أو و�إمن� هو للكوفـيني خ��ضة، �أو نحو ذلك، و�أحي�نً� 

ال ي�ضرح و�إمن� يقول: وهو عندي كذ�. 
ومن ذلك قوله: »... ومن ذهب �إىل زي�دة �لو�و نحو قوله �ضبح�نه: 
»َحتَّى اإَِذا َجاوؤُوَها َوُفِتَحْت اأَْبَواُبَها«)23( ج�ز �أن يذهب �إىل مثل ذلك يف 
هذ� �ملو�ضع ، فك�أنه �ليوم نختم على �أفو�ههم لتكلمن� �أيديهم، ف�أم� �لو�و 
يف قوله تع�ىل: {ولت�سهد} فعطف على م� قبله�، وهو )لتكلمن�( وعلى 

�أن زي�دة �لو�و ال يعرفه� �لب�ضريون، و�إمن� هو للكوفيني خ��ضة«)24(.
من  غريهم�  ويف  �الآيتني،  ه�تني  يف  )�لو�و(  �أن  جني  �بن  يرى 
ولعل  ب�ضري،  ال  كويف  م�ضطلح  �لزي�دة  م�ضطلح  و�أن   ، ز�ئدة  �الآي�ت 
م�ضطلح �لزي�دة م�ضطلح ب�ضري ال كويف، ال كم� ذهب �إليه �بن جني 
�لكوفيون في�ضمونه  �أم�  لغًو� وزي�دة،  يف حمت�ضبه. ف�لب�ضريون ي�ضمونه 
�ضلة وح�ضوً� فقد ورد عن �ضيبويه يف كت�به قوله: »و�ض�ألُت �خلليَل رحمه 
�هلل - عن قول �لعرب: وال�ضيَّم� زيٌد، فزعم �أنه مثل قولك: وال ِمثٌل زيد، 
و)م�( لغٌو...«)25(. وورد عن �ملربد قوله: »ومن �حلروف �لتي ي�ضتجمع 
؛  توكيًد�  ز�ئدًة  وتقع   ...  : مو��ضع  �أربعة  له�  �خلفيفة  )�أْن(  مع�ٍن  له� 
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كقولك: مل� �أْن ج�ء ذهبت ، و�هلل �أْن لو فعلت لفعلت. ف�إن ُحِذَفْت مل ُتخِلل 
ب�ملعنى ...«)26(.

دقًة  �أكرث  �ملذهبني  م�ضطلح  يف  بره�نه،  يف  �لزرك�ضي،  وعب�رة 
وتبييًن� لذلك: »و�علم �أن �لزي�دة و�للغو من عب�رة �لب�ضريني، و�ل�ضلة 
يف  �لعب�رة  هذه  مثل  �جتن�ب  و�الأوىل   ... �لكوفيني  عب�رة  من  و�حل�ضو 
كت�ب �هلل تع�ىل ؛ ف�إن مر�د �لنحويني ب�لز�ئد من جهة �الإعر�ب ال من 

جهة �ملعنى...«)27(.
يعي�س  �بن  ن�ضب  »وقد  قوله:  �لنحوي،  �مل�ضطلح  كت�ب  يف  وورد 
�ل�ضلة و�حل�ضو �إىل �لكوفيني، كم� ن�ضب �لزي�دة و�الإلغ�ء �إىل �لب�ضريني، 
�إىل  و�ملوؤكد  و�للغو،  و�ل�ضلة،  �لز�ئد،  ��ضطالح�ت  ين�ضب  و�بن ه�ض�م، 
�ملتقدمني دون حتديد، �إال �أنه ق�ل بوجوب �جتن�ب عب�رة �للغو يف �لتنزيل 
و�لن�ضو�س  عليه�،  غب�ر  ال  ث�بتة  �لب�ضريني  �إىل  و�للغو  �لزي�دة  فن�ضبة 
�إىل  بن�ضبة م�ضطلح �حل�ضو  تنطق  �لنحوية  �لن�ضو�س  �أن  كم�  توؤيده�، 

�ضيبويه  كل هذه �مل�ضطلح�ت مبعنى و�حد...«)28(.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن �بن جني، �أحي�ًن� يقول ب�لزي�دة يف مو�ضع، و�أحي�ًن� 
�أن �لذي ير�ه �ضعيف �ملذهب؛ كقوله يف  ال يرى �لزي�دة بل يذهب �إىل 
زي�دة �لب�ء يف �ملفعول: »ومن ذلك قر�ءة �أبي جعفر يزيد»ُيْذِهُب«)29(، 
ب�ضم �لي�ء... �لب�ء ز�ئدة، �أي ُيذهب �الأب�ض�ر. ومثله زي�دة �لب�ء يف نحو 

هذ� قوله : {َول ُتْلُقوا ِباأَْيِديُكم اإَِل التَّْهُلَكِة})30(، وقول �لهذيل: 
ٍر َلُهنَّ َنِئيُج ٍج ُخ�سْ َعْت           َمَتى ُلَ اِء الَبْحِر ُثمَّ َتَرفَّ �َسِرْبَن ِبَ

�أي : �ضربن م�َء �لبحر، و�إن ك�ن قد قيل : �إن �لب�َء هن� مبعنى )يف(، 
�أي: يف جلج �لبحر، و�ملفعول حمذوف، معن�ه �ضربن �مل�َء يف جملة م�ء 
�أن  بعُد  ِمن  و�علم  و�لبعد،  �الإط�لة  �لت�أويل �ضرب من  �لبحر، ويف هذ� 
هذه �لب�ء �إمن� تز�د يف هذ� �لنحو كقوله: {ُيْذِهُب ِبالأَْب�َساِر}، و{َول 

ُتْلُقوا ِباأَْيِديُكم اإَِل التَّْهُلَكِة})31( لتوكيد معنى �لتعدي«)32(.
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ُتنِبت  �أي  �لب�ء،  زي�دة  �إىل  ذهب  من  »ف�أم�  �آخر:  مو�ضع  يف  وق�ل 
�لدهن فم�ضعوف �ملذهب، وز�ئد حرفً� ال ح�جة به �إىل �عتق�د زي�دته 
مع م� ذكرن�ه من �ضحة �لقول عليه، وكذلك قول عنرتة: )�ضربت مب�ء 
�ضرَبْت  على  هو  و�إمن�  �لب�ِء،  زي�دة  على  لي�س عندن�   )33() نْيِ �ضَ �لدهر 
و�أعرب حذف  و�أعذب  �أكرث  وم�  �ملفعول.  م�ء، فحذف  �ملو�ضع  يف هذ� 

�ملفعول و�أدله على قوة �لن�طق به !«)34(.
لعل من قر�أ يف �الآية �الأوىل: )َيذهب( بفتح �لي�ء م�ض�رع )َذهب(، 
بنف�ضه   يتعدى  �لذي  )�أذهب(  م�ض�رع  �لي�ء  ب�ضم  )ُيذهب(  قر�أ  ومن 
َذَهْبُت  �لعرب  تقول  �لثالثي،  )َذَهَب(  بخالف  �لب�ء  �إىل  يحت�ج  ال 
{ُيْذِهُب  �ملدين  جعفر  �أبو  »وقر�أ  ذلك:  يف  �لزج�ج  ق�ل  و�أْذَهْبُتُه،  ِبِه، 
�لعربية �ضعيٌف؛ الأن كالم  به� غرُيه، ووجهه� يف  يقر�أ  ِبالأْب�َساِر} ومل 
� - �أعني �ل�ضم يف �لي�ء  �لعرب، َذَهْبُت به، و�أذهبته، وتلك ج�ئزة �أي�ضً

يف )ُيذهب(«)35(. 
وورد عن �لطربي قوله: »و�لقر�ءة �لتي ال �أخت�ر غريه� هي فتُحه�؛ 
�أء عليه� و�أن �لعرَب �إذ� �أدخلت �لب�ء يف مفعول  الإجم�ع �حلجِة من �لُقرَّ
يف  �أدخلو�  و�إذ�  به،  �أذهبُت  دون  به،  ذهبُت  �إال  يقولو�  مل  )ذهبُت( 
�أذهبُته،  فيقولون:  مفعوله،  يف  �لب�ء  يدخلو�  �أن  يك�دو�  مل  )�أذهبُت( 

وذهبُت به«)36(.
� قوله يف قر�ءة �أبي: {اأئنك اأو اأنت يو�سف}: »ينبغي  ومن ذلك �أي�ضً
�أن يكون هذ� على حذف خرب )�إن(، حتى ك�أنه ق�ل: �أئنك لغري يو�ضف، 
�لتوقف،  فلم� خرج خمرج  يو�ضف،  �أنت  بل  ق�ل  فك�أنه  يو�ضف؟  �أنت  �أو 

ق�ل: �أنت يو�ضف. وقد ج�ء عنهم حذف خرب )�إن(، ق�ل �الأع�ضى: 
اإن حمــــــال واإن مرحتـــال         واإن يف ال�سفر اإذ م�سى مهال

و�لكوفيون  �خلرب.  فحذف  مرحتال،  لن�  و�إن  حماًل،  لن�  �إن   : �أر�د 
وجه ح�ضن  ولهذ�  نكرة،  ��ضمه�  ك�ن  �إذ�  �إال  �إن  يجيزون حذف خرب  ال 

عندن�، و�إن ك�ن �أ�ضح�بن� يجيزونه مع �ملعرفة«)37(.
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( و�أخو�ته�  ال خالف بني �لب�ضريني و�لكوفيني يف حذف خرب )�إنَّ
لكرثة  وذلك  حذفه؛  على  دليٌل  ودّل  وجمرورً�  ج�رً�  �أو  ظرفً�  ك�ن  �إذ� 
�لنكرة،  مع  يجيزونه  �لكوفيني،  �أن  �إال  �لعرب،  كالم  يف  ��ضتعم�له� 

و�لب�ضريني يجيزونه مع �لنكرة و�ملعرفة. 
وجه  »ولهذ�  بقوله:  ذلك،  يف  �لكوفيني  ر�أي  جني  �بن  �خت�ر  وقد 

ح�ضن عندن�«.
املبحث الثالث: موقف ابن جني من  بع�ض اأعالم املدر�ستني:

موقف �بن جني من �لنحويني �الأعالم موقف غريه من �ملف�ضرين 
و�لنحويني، يو�فق �أحدهم  يف �آر�ئه حيًن�؛ حني يرى �حلق معه ، ويخ�لفه 
حيًن� �آخر؛ حني يرى �حلق يف غريه، ويذكر �إعج�به ببع�ضهم يف مو�ضع، 
بعينه  �أحٍد  �إىل  �لقول  ين�ضب  ال  و�أحي�ًن�  �آخر،  مو�ضع  يف  عليهم  وينكر 
وال يرجح، بل يذكر �أقو�لهم ويرتك �خلي�ر كم� يف قوله: »�إن �ضئت ك�ن 
�ضمري �ملولود يف )ك�ن(... و�إن �ضئت جعلت ��ضم )ك�ن(... و�إن �ضئت 
ك�ن هو )ك�ن( �ضمري �ل�ض�أن و�حلديث، وم� بعده خرب عنه، و�إن �ضئت 
م�  على  بعدهم� �خلرب  م�  وجعلت  )ك�ن(،  ��ضم  الأنهم�  )�أبو�ه(  رفعت 
�ضئت، ويجوز فيه  �إن  �ضئت، ومبتد�أ  �إن  م�ضى؛ من كون )هم�( ف�ضاًل 

هم� �للذين«)38(.
يخطئونه�  �ل�ض�ذة  �لقر�ءة  نحو  �أنف�ضهم  �لنحويني  موقف  �أن  كم� 
مرة  يردونه�  �أو  ث�لًث�،  حيًن�  ويوؤيدونه�  �آخر،  حيًن�  وي�ضعفونه�  حيًن�، 

�أخرى.
ومن هوؤالء �الأعالم : 

1 - موقفه من �سيبويه: 
�حتج �بن جني بكالم �ضيبويه يف حمت�ضبه كثريً�، فو�فقه يف بع�ضه 
عليه  و�أنكر  �الآخر،  بع�ضه  يف  وخ�لفه  فيه،  ر�أيه  و�خت�ر  عنه،  ود�فع 
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ونعت قوله ب�أنه ف��ضد، ومم� خ�لفه فيه قوله يف قر�ءة ... {هن اأطهَر 
وق�ل  و�ضعفه�،  �لقر�ءة  هذه  �ضيبويه  »ذكر  ق�ل:  ب�لن�ضب  لكم})39( 
فيه�: �حتبي �بن مرو�ن يف حلنه، و�إمن� قبح ذلك عنده؛ الأنه ذهب �إىل 
�أنه جعل )هن( ف�ضاًل ولي�س بني �أحد �جلز�أين �للذين هم� مبتد�أ وخرب 
ونحو ذلك... و�أن� من بعد �أرى �أن لهذه �لقر�ءة وجهً� �ضحيحً�، وهو �أن 
جتعل )هن( �أحد جز�أي �جلملة، وجتعله� خربً� لـ )بن�تي(، كقولك: زيٌد 
�أخوك هو وجتعل )�أطهر( ح�اًل من )هن(، �أو من )بن�تي(، و�لع�مل فيه 
معنى �الإ�ض�رة؛ كقولك: هذ� زيٌد هو ق�ئمً� �أو ج�ل�ضً�، �أو نحو ذلك،  فعلى 

هذ� جم�زه ، ف�أم� على م� ذهب �إليه �ضيبويه فف��ضد كم� ق�ل«)40(.
يف كلمة )�أطهر( قر�ءت�ن: 

�أنه خرب  )�أَْطَهُر( وهي قر�ءة متو�ترة على  القراءة الأول: برفع 
ث�ن،  مبتد�أ  �أو  ف�ضل،   ) و)ُهنَّ بدل،  �أو  بي�ن  عطف  وبن�تي  لهوؤالء، 

و)�أطهُر( خربه. 
القراءة الآخرة: بن�ضب )�أَْطَهَر( وهي قر�ءة �ض�ذة على �أنه ح�ٌل، 

و�لع�مل فيه )بن�تي( كم� يف تعليل �بن جني �ل�ض�بق ذكره . 
�ضيبويه  و�أن  ونحـوً�،  رو�ية  مقبولت�ن  �لقر�ءتيـن  �أن  �بن جني  يرى 
ف�ضعيفة  �لن�ضب  �أم�  �ل�ضحيحة،  �لقر�ءة  هي  �لرفع  قر�ءة  �أن  يرى 
بنقله  �كتفى  �ضيبويه  �أن  حني  يف  فيه�،  حلن  قد  �ض�حبه�  و�أن  عربية، 
دون �إبد�ء ر�أي يف ذلك ، ولي�س يف كالمه ذكر للقر�ءة �ملعزوة �إىل �بن 
مرو�ن كم� يف قوله: »و�أم� �أهل �ملدينة فُيْنِزلون )هو( ه�هن� مبنزلته بني 
�ملعرفتني، ويجعلونه� ف�ضاًل يف هذ� �ملو�ضع. فزعم يون�س �أن �أب� عمرو 
�للحن. يقول: حلَن، وهو  ِذه يف  �بُن مرو�ن يف  ر�آه حلًن�، وق�ل: �حتبى 
رجل من �أهل �ملدينة، كم�تقول: ��ضتمل ب�خلط�أ، وذلك �أنه قر�أ: {هوؤلِء 

بناتي ُهنَّ اأطهَر َلُكْم}، فن�ضب«)41(.
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و�إليه ذهب �ملربد يف مقت�ضبه بقوله: »�أم� قر�ءة �أهل �ملدينة: {هوؤلِء 
ن ف�ح�س، و�إمن� هي قر�ءة �بن مرو�ن، ومل  بناتي ُهنَّ اأطهَر َلُكم} فهو حَلْ
يكن له ِعلم ب�لعربية. و�إمن� ف�ضد؛ الأن �الأول غري حمت�ج �إىل �لث�ين. �أال 
ترى �أنك تقول: هوؤالء بن�تي، في�ضتغنى �لكالم، وفيم� تقدم �إمن� ت�أتي قبَل 

�ال�ضتغن�ء لتوكيد �ملعرفتني، وتدلُّ على م� يجيُء بعده�«)42(. 
و�لذي عليه �أكرث �ملف�ضرين م� ذهب �إليه �بن جني ال م� ذهب �إليه 

�ضيبويه)43(.
�ضيبويه  و�أن  �لكوفيني،  ر�أي  �خت�ر  جني  �بن  �أن  ذلك:  من  يت�ضح 
�خت�ر �لب�ضريني، وهذه �الآية �إحدى �الآي�ت �لتي رّده� �لب�ضريون؛ الأنه� 
�إال  ي�أتي  �أن �ضمري �لف�ضل ال  �لق�عدة عندهم،  خ�لفت قو�عدهم؛ الأن 
بني �ملبتد�أ و�خلرب �أو م� يدخل عليه� من نو��ضخ، ويف قر�ءة �لن�ضب وقع 
�لزج�ج  ق�ل  قو�عدهم،  فخ�لفت  و�ض�حبه،  �حل�ل  بني  �لف�ضل  �ضمري 
يف مع�نيه: »ولي�س يجيز �أحٌد من �لب�ضريني و�أ�ضح�بهم ن�ضَب �أطهر، 
( يف هذ� مبنزلته� يف  ويجيزه� غريهم، و�لذين يجيزونه� يجعلون )هنَّ
)ك�ن( ف�إذ� ق�لو�: هوؤالء بن�تي �أطهر لكم، �أج�زو� هن �أطهر لكم، كم� 

�أج�زو� ك�ن زيٌد هو �أطهر من عمرو«)44(. 
�َسْيٍء  ُكلَّ  {اإِنَّا  �ل�ّضم�ل:  �أبي  قر�ءة  »ومن  قوله:  فيه  و�فقه  ومم� 
( �لرفع هن� �أقوى من �لن�ضب، و�إن  َخلَْقَناُه ِبَقَدر«)45(، ب�لرفع )يف كلِّ
ك�نت �جلم�عة على �لن�ضب، وذلك �أنه من مو��ضع �البتد�ء، فهو كقولك: 
زيد �ضربته، وهو مذهب �ض�حب �لكت�ب و�جلم�عة... و�خت�ر حممد �بن 
يزيد هن� �لن�ضب، وق�ل: الأن تقديره �إن� فعلن� كذ�، ق�ل: ف�لفعل منتظر 
بعد �إن�، فلم� دّل م� قبله عليه ح�ضن �إ�ضم�ره، ولي�س هذ� �ضيئً� ...«)46(.

( برفع �لالم ون�ضبه�، يرى �ضيبويه �أن قر�ءة �لرفع  قرئت كلمة )ُكلُّ
لكلمة  نعت  �أو  له،  نعت  و)خلقن�ه(  مبتد�أ،  �أنه  على  �لن�ضب  من  �أقوى 
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)�ضيء(، وخربه �جل�ر و�ملجرور)بقدر( وهو �ختي�ر �بن جني ؛ الأنه ق�ل 
يف قر�ءة �لن�ضب: »لي�س هذ� �ضيًئ�«.

يف�ضره  حمذوف  بفعل  �ال�ضتغ�ل  على  فن�ضبه  �لن�ضب  قر�ءة  �أم� 
�ملذكور بعده، وهو �لذي ق�ل به �ملربد ووجهه�. �أم� من جهة �ملعنى فمن 
�لنحويني َمْن يرى �أن معنى قر�ءة �لرفع يختلف عن معنى قر�ءة �لن�ضب، 
ف�لن�ضب �أقوى لداللته على عموم �خَلْلق، و�لرفُع اليدلُّ على عمومه،بل 
يفيد �أن كل �ضيء خملوق فهو بَقَدر)47(، ق�ل �بن ع�دل: »... وقد �أجمع 
ليدل  �لكوفيني  عند  فيه  على�الختي�ر   ) )ُكلِّ يف  �لن�ضب  على  �لقر�ء 
ذلك على عموم �الأ�ضي�ء �ملخلوق�ت �أنه� هلل تع�ىل بخالف م� ق�له �أهُل 
ْيغِ من �أن َثمَّ خملوق�ٍت لغري �هلل تع�ىل. و�إمن� دل �لن�ضب يف )كل(  �لزَّ
ِبَقَدر،)فخلقن�ه( َخَلْقَن�ُه  �َضْيء  ُكلَّ  َخَلْقَن�  �إّن�  �لتقدير:  على�لعموم؛ الأن 
ت�أكيد وتف�ضري )خَلَلْقَن�( �مل�ضمر �لن��ضب لـ )ُكلَّ �َضْيٍء( فهذ� لفظ ع�م 
َيُعمُّ جميع �ملخلوق�ت . وال يجوز �أن يكون )َخَلْقَن�ُه( �ضفة لـ )�َضْيٍء(؛ الأن 
�ل�ضفة و�ل�ضلة ال يعمالن قبل)48( فيم� قبل �ملو�ضوف وال �ملو�ضول، وال 
يكون�ن تف�ضريً� مل� يعمل فيم� قبلُهم�، ف�إذ� مل يبق )َخَلْقَن�ُه( �ضفة، مل يبق 

�إال �أنَّه ت�أكيٌد وتف�ضرٌي للم�ضمر �لن��ضب وذلك يدل على�لعموم...«)49(.
مر�ده  الأن  ؛  �لقر�ءتني  يف  �ملعنى  يتف�وت  �أال  يرى:  من  ومنهم 
( �أو رفعته، و�ضو�ء جعلت  تع�ىل بكل �ضيء كل خملوق �ضو�ء ن�ضب )ُكلٌّ
)خلقن�ه( �ضفة مع �لرفع، �أو خربً� عنه، وذلك �إن خلقن� كل �ضيء بقدر 
ال يريد �ضبح�نه به خلقن� كل م� يقع عليه ��ضم �ضيء؛ الأنه تع�ىل مل يخلق 

جميع �ملمكن�ت غري �ملتن�هية و��ضم �ل�ضيء يقع على كل منه�)50(.
3 - موقفه من املربد: 

موقف �بن جني من �ملربد كموقفه من �ضيبويه يو�فقه حيًن� يف ر�أيه، 
ويحتج بكالمه �إذ� قوي �لدليل فيه، ويخ�لفه حيًن� �آخر، وي�أخذ عليه، �إذ� 
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مل يظهر له ذلك، فمم� خ�لفه فيه �مل�ض�ألة �ل�ض�بقة �لتي �خت�ر فيه� ر�أي 
و�الأعم�س:  �حل�ضن  قر�ءة  ذلك  »ومن  قوله:  فيه  و�فقه  ، ومم�  �ضيبويه 
كوب ب�ضم �لر�ء فم�ضدر، و�لكالم  »ُرُكوُبُهْم«)51( برفع �لر�ء... �أم� �لرُّ
�لتقدير  �أو موؤخرً�. ف�إن �ضئت ك�ن  حممول على حذف �مل�ض�ف مقدًم� 
من  �أو  من�فعه�،  فمن  �لتقدير  ك�ن  �ضئت  و�إن  رُّكوبهم...  ذو  فيه� 
�أن  وذلك  عندن�؛  �أجود  هذ�  يف  �الأول  و�لتقدير  ُرُكوُبهم...  �أغر��ضه� 
تقديره حذف �مل�ض�ف من �خلرب، �أعني )بر من �تقى(، و�خلرب �أوىل 
بذلك من �ملبتد�أ، وذلك �أن حذف �مل�ض�ف �ضرٌب من �لتو�ضع، و�لتو�ضع 
ك�ن  ت�أخر  كلم�  و�لبدل  �أن �حلذف  كم�  �أوله،  به من  �أوىل  �لكالم  �آخُر 
�أمثل، من حيث ك�نت �ل�ضدور �أوىل ب�حلق�ئق من �الأعج�ز، وهذ� و��ضح 
، ولذلك �عتمده �ض�حب �لكت�ب فحمله على �أن �لتقدير: {ولكنَّ الرَبَّ 
من اتقى} و�أج�ز �أبو �لعب��س، �أن يكون �حلذف من �الأول على م� م�ضى 

، وهو لعمري ج�ئز، �إال �أن �لوجه م� قدمن� ذكره«)52(.
قر�أ �جلمهور )َرُكوُبُهم( بفتح �لر�ء �أي: مركوبهم ، كم� ق�لو� حلوب 
�لت�ء  ب�إ�ض�فة  وقرئت  ركوب،  ذو  �أي:  �لن�ضب،  على  �أو  حملوب،  مبعنى 
�مل�ض�ف،  على حذف  )ُركوبهم(  �لر�ء  ب�ضم  �ض�ذ�  وقرئ  )ركوبتهم(، 
�أواًل �أو �آخرً�)53(، من �لنحويني من �خت�ر حذف �الأول، ومنهم من �خت�ر 
حذف �الآِخر، �أم� �بن جني  فذكر �حلذفني مًع�، و�خت�ر حذف �الأول، 

وهو �ختي�ر �ملربد ، �أي ذو ركوبهم.
3 - موقفه من اأبي احل�سن الأخف�ض: 

�ُسوَن}: »�أر�د حيًن� مت�ضون  ومم� و�فقه فيه قوله يف قر�ءة: {ِحيًنا ُتْ
فيه، فحذف )فيه( تخفيفً�. هذ� مذهب �ض�حب �لكت�ب يف نحوه، وهو 
ِزي َنْف�ٌض َعْن َنْف�ٍض �َسْيًئا})54(، �أي  قوله �ضبح�نه: {واتَُّقوا َيْوًما ل َتْ
لداللة  و�ل�ضمري  �جلر  حلرف  ُمْعَتِبًط�  )فيه(  حذف  ثم  فيه  جتزى  ال 
الأنه  )جتزيه(؛  فبقي  )يف(  حذف  �حل�ضن:  �أبو  وق�ل  عليهم�.  �لفعل 
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متت�لي�ن  حذف�ن  ففيه  بعد،  من  �ل�ضمري  حذف  ثم  �لفعل،  �إليه  �أو�ضل 
ُيْعَتَبَط �حلرف�ن  �أن  �أب�ض�أ من  �أرفق، و�لنف�س به  �ضيًئ� على �ضيء، وهذ� 

معً� يف وقت و�حد« )55(. 
ومم� خ�لفه فيه قوله: »ومن ذلك قر�ءة عليٍّ بن �أبي ط�لب، و�بن 
عب��س - ر�ضي �هلل عنهم� - وعكرمة، وزيـد بن علـي، وجـعفر بن مـحمد: 
{َيْحَفُظوَنُه ِباأَْمِر اهلل})56(... �ملفعول هن� حمذوف، �أي يحفظونه مم� 
اهلل}  اأمر  من  {يحفظونه  �جلم�عة:  قر�ءة  و�أم�  �هلل،  ب�أمر  يح�ذره 
فلي�س معن�ه �أنهم يحفظونه من �أمر �هلل �أن ينزل به، ... و�لذي ذكرن�ه 
تقديره:  ك�ن  فهال  قلت:  ف�إن  �أح�ضنه،  وم�  �حل�ضن،  �أبي  ر�أي  هذ�  يف 
يحفظونه من �أمر �هلل، �أي ب�أمر �هلل، وي�ضتدل على �إر�دة �لب�ء بقر�ءة 

علي ...«)57(.
للمف�ضرين كالم كثري يف معنى ه�تني �الآيتني، منهم من يرى �أن يف 
يحفظونه،  �أمر �هلل  ب�ت من  معقِّ له   : و�ملعنى  وت�أخريً�،  تقدميً�  �لكالم 
يقوم  �ل�ضف�ت  وحروف  )ِمْن(  مق�م  تقوم  �لب�ء  �أن  يرى:  من  ومنهم 
بع�ضه� مق�م بع�س، ومنهم من يرى �أن �ملعنى خمتلف)58(، وهو ر�أي �أبي 
�حل�ضن، و�ختي�ر �بن جني له يف حمت�ضبه، و�أن معنى ب�أمر �هلل يختلف 

عن معنى من �أمر �هلل كم� ذكره �ض�بًق�.
اء:  4 - موقفه من الفرَّ

عليهم  َدَق  �سَ {ولقد  �لع�مة:  قر�ءة  »و�أم�  قوله:  عليه  �أخذ  ومم� 
فبلغه  �ضيئً�  فيهم  قّدر  ك�ن  ف�إنه   - ن�ضب    - ه(  )ظنَّ رفع  اإبلي�ُض...} 
بعد  من  ف�ملعني�ن  معن�ه.  يف  ظنُّه  �أودعه  ك�ن  م�  ف�ضَدق  منهم، 
مرت�جع�ن �إىل مو�ضع و�حد؛ الأنه قّدر تقديرً� فوقع م� ك�ن من تقديره 
فيهم. و)على( متعلقة بـ )�ضدق(، كقولك: �ضدقت عليك فيم� ظننته 
�ل�ضلة  من  �ضيء  تقدم  جو�ز  ال�ضتح�لة  ب�لظن،  متعلقة  تكون  وال  بك، 
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ٌل  �أنه على معنى يف ظنه، وهذ� متحٌّ �إىل  �لفر�ء  �ملو�ضول. وذهب  على 
ٌف عن �ملعنى. �أال ترى �أن من رفع )ظنه( ف�إمن� جعله  لالإعر�ب، وحترُّ
� من  ف�عاًل ، فكذلك �إذ� ن�ضبه جعله مفعوال على م� م�ضى. وكذلك �أي�ضً

ق(، فن�ضب )�لظن( على �أنه مفعول به«)59(.   �ضّدد، فق�ل: )�ضدَّ
�لد�ل  بت�ضديد  و�لك�ض�ئي  وحمزة  ع��ضم  قر�ءة  قر�ءت�ن:  �الآية  يف 
ه(، على �أنه �ملفعـول به وهي قر�ءة  ق( معدى ب�لت�ضعيف، ون�ضب )ظنَّ )�ضدَّ
�لب�قون  وقر�أ    . ف�ضدقه  نف�ضـه   وو�عده  �أمرً�  فيهم  ك�أنه ظن   �لكوفيني؛ 
فيظنه،  �أي  �خل�ف�س،  نزع  على  به،  �ملفعول  على  ظنه  فن�ضب  ب�لتخفيف 
فلم� حذف �حلرف و�ضل �لفعل، ويقر�أ )�إبلي�س( ب�لن�ضب على �أنه مفعول، 

وظنه ف�عل، ويقر�أ برفعهم� بجعل �لث�ين بدل �ال�ضتم�ل)60(. 
�أم� معن�هم� فمنهم من يرى �أن معنى �لقر�ءتني و�حد ، ومنهم من 
يرى �أن �ملعنى خمتلف ، ق�ل �الإم�م �لطربي: »و�ل�ضو�ب من �لقول يف 

ذلك عندي �أنهم� قر�ءت�ن معروفت�ن متق�ربت� �ملعنى...«)61(.
اخلاتـــــة:

ويف �خلت�م �أورد بع�س �لنت�ئج �لتي ب�نت يل من خالل هذ� �لبحث:
1 - �بن جني ع�مٌل م�ض�رك، �ضنف يف خمتلف �لعلوم، ومن�حي �لفنون، 
�ملوؤرخون  نعته  كم�  منه،  �أدق كالًم�  �لت�ضريف  �أحٌد يف  يتكلم  ومل 

بذلك. 
�لب�ضريني  �آر�ء  بع�مة، و�ملحت�ضب بخ��ضة من  2 - �خت�ر يف ت�ض�نيفه 
ت�رة، ومن �آر�ء �لكوفيني ت�رة �أخرى، و�نفرد ب�آر�ء و�ختي�ر�ت نحوية 
�أن  �إذ� وجد �لدليل يف �أحد �الأقو�ل ف�ضبيله  عن علم�ء �ملدر�ضتني، 

مي�ضي �إليه. 
يو�فق  �لنحويني؛  من  غريه  موقف  �ملدر�ضتني  علم�ء  من  موقفه   -  3
ر�أيه.  ويخت�ر  عنه،  ويد�فع  معه،  �حلق  يرى  حني  ر�أيه  يف  �أحدهم 
ويخ�لفه حني يرى �حلق يف غريه، وينكر عليه، بل يرد عليه �أحي�ًن�. 
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الهوامـــ�ش

)1( �ملحت�ضب البن جني، 35/1. 
)2( �ملحت�ضب البن جني، 349/1. 
)3( �ملحت�ضب البن جني، 216/2. 
)4( �ملحت�ضب البن جني، 360/1. 

ي( �لرومية .  ( لي�ضت من�ضوبة �إىل �جلن ، و�إمن� هي معربة )كنِّ )5( كلمة: )جنيِّ
)6( �الأعالم، للزركلي، 204/2، وفي�ت �الأعي�ن و�أنب�ء �أبن�ء �لزم�ن، البن خلك�ن، 248-246/3. 

)7( معجم �ملوؤلفني تر�جم م�ضنفي �لكتب �لعربية ، لعمر ر�ض� كح�لة، 358/2. 
)8( نزهة �الألب�ء يف طبق�ت �الأدب�ء، �بن �الأنب�ري، �س: 245، 246. 

)9( �ملحت�ضب البن جني، 167/1. 
)10( �ضر �ضن�عة �الإعر�ب، �بن جني، �س: 294. 

�أن �أعالم �لبغد�ديني �لذين �أخذ عنهم ت�أثرو� ب�ملذهب �لكويف �أكرث من  )11(  ولعل �ضبب ذلك: 
على  �لبغد�ديني  ��ضم  جني  �بن  �إطالق  »�أم�  �ضيف:  �ضوقي  ق�ل  كم�  ب�لب�ضري،  ت�أثرهم 
�لكوفيني �أحي�ًن� فريجع �إىل �أن جمهور �جليل �الأول من �لبغد�ديني ك�نت تغلب عليه �لنزعة 
يقول  وفيهم  ثالثة...  وهم  �لبغد�ديني،  �ضم�هم  وت�رة   ، ت�رة  �لكوفيني  ف�ضم�هم  �لكوفية، 
�أبو �حل�ضن بن كي�ض�ن، و�أبو بكر بن  �أخذُت عنهم  �لزج�جي: »من علم�ء �لكوفيني �لذين 
�ضقري، و�أبو بكر بن �خلي�ط ؛ الأن هوؤالء قدوٌة �أعالم يف علم �لكوفيني، وك�ن �أول �عتم�دهم 
�لنحوية،  �ملد�ر�س   »... �لعلمني«  بني  فجمعو�  ذلك  بعد  �لب�ضريني  علم  در�ضو�  ثم   ، عليه 

�ضوقي �ضيف، �س: 246. 
و�ملطبوعة  �ملخطوطة  جني  �بن  �آث�ر  فيه  جمع  كت�ًب�  �لينبع�وي  غ�من  بن  غنيم  كتب  وقد    )12(
و�ملفقودة، �ضم�ه: )�أ�ضو�ء على �آث�ر �بن جني يف �للغة �الآث�ر �ملخطوطة و�ملطبوعة( طبعة 
�لطبعة  و�آد�به�،  �لعربية  �للغة  بحوث  مركز  �لعلمية،  �لبحوث  معهد  �لقرى،  �أم  ج�معة 

�الأوىل، 1420هـ/1999م. 
)13(  �ملحت�ضب، البن حني، 326/1. 

)14(  �ضورة �الأنبي�ء، �الآية: 112. 
)15(  �ضورة هود، �الآية: 78. 

)16(  �ملحت�ضب، البن حني، 69/2. 
)17(  �ملقت�ضب، للمربد، 258/4، 259. 

)18( �لبحر �ملحيط، الأبي حي�ن �الأندل�ضي، 319/6.
)19(  �ضورة يون�س، �الآية: 38.
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)20(  �ملحت�ضب، البن جني، 312/1.
)21(  �ملحت�ضب، البن حني، 360/1 . 

)22(  �ضورة يو�ضف ، �الآية: 109.
َمر، �الآية: 73. )23(  �ضورة �لزُّ

)24(  �ملحت�ضب، البن حني، 216/2. 
)25(  �لكت�ب، ل�ضيبويه، 286/2. 
)26(  �ملقت�ضب، للمربد، 188/1. 

)27(  �لربه�ن يف علوم �لقر�آن، للزرك�ضي، 72/3. 
)28(  �مل�ضطلح �لنحوي ن�ض�أته وتطوره حتى �أو�خر �لقرن �لث�لث �لهجري، لعو�س حمد �لقوزي، 

�س: 179. 
)29(  من قوله تع�ىل: {َيَكاُد �َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب ِبالأَْب�َساِر} �ضورة �لنور، �الآية: 43. 

)30(  �ضورة �لبقرة، �الآية: 195.

)31(  �ضورة �لبقرة، �الآية: 195.
)32(  �ملحت�ضب ، البن حني، 115/2. 
)33(  �لبيت لعنرتة بن �ضد�د، وتتمته: 

�سربت باء الدهر �سني فاأ�سبحت           زوراء تنفر عن حيا�ض الديلم
ديو�ن عنرتة بن �ضد�د �لعب�ضي، �س: 81. 

)34(  �ملحت�ضب ، البن حني، 89/2. 
)35(  مع�ين �لقر�آن و�إعر�به، للزج�ج ، 50/4. 

)36(  ج�مع �لبي�ن عن ت�أويل �آي �لقر�آن للطربي ، 339/17. 
)37(  �ملحت�ضب، البن جني، 349/1.

)38(  �ملحت�ضب، البن جني، 33/2، 34.  
)39(  �ضورة هود، �الآية: 78. 

)40(  �ملحت�ضب، البن جني، 325/1، 326. 
)41(  �لكت�ب، ل�ضيبويه ، 396/2، 397. 
)42(  �ملقت�ضب، للمربد، 105/4، 106.  

�لعظيم  �لقر�آن  تف�ضري  يف  �ملع�ين  وروح   ،205 �س:  للعكربي،  �لقر�آن،  �إعر�ب  يف  �لتبي�ن    )43(
و�ل�ضبع �ملث�ين، لالألو�ضي 107/12، و�ملحرر �لوجيز، البن عطية، 194/3، 195. 

)44(  مع�ين �لقر�آن و�إعر�به ، للزج�ج ، 67/3، 68. 
)45(  �ضورة �لقمر، �الآية : 49.

)46(  �ملحت�ضب، البن جني، 300/2. 
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)47(  �لتبي�ن يف �إعر�ب �لقر�آن، للعكربي، �س: 361.  
)48(  كذ� يف �الأ�ضل ب�إثب�ت كلمة )قبل( �الأوىل، ولعله بحذفه� ت�ضتقيم �لكالم: »ال يعمالن فيم� 

قبل �ملو�ضوف وال �ملو�ضول«.
)49(  �للب�ب يف علوم �لكت�ب، البن ع�دل، 281/18، 282. 

)50(  روح �ملع�ين يف تف�ضري �لقر�آن �لعظيم و�ل�ضبع �ملث�ين، لالألو�ضي ، 94/27. 
)51(  �ضورة ي�س، �الآية: 72. 

)52(  �ملحت�ضب ، البن حني، 217/2. 
)53(  �لتبي�ن يف �إعر�ب �لقر�آن ، للعكربي ، �س : 322. 

)54(  �ضورة �لبقرة، �الآية : 123.
)55(  �ملحت�ضب، البن حني، 164/2، 165.  

)56(  �ضورة �لرعد، �الآية : 11 . 
)57(  �ملحت�ضب، البن حني ، 355/1. 

)58(  ز�د �مل�ضري يف علم �لتف�ضري، البن �جلوزي، 311/4، 312. 
)59(  �ملحت�ضب، البن جني، 191/2. 

386/2، �لتبي�ن يف  )60(  �إحت�ف ف�ضالء �لب�ضر بقر�ء�ت �الأربعة ع�ضر، الأحمد بن حممد �لبن� 
�إعر�ب �لقر�آن، للعكربي، �س: 315. 

)61(  ج�مع �لبي�ن عن ت�أويل �آي �لقر�آن، للطربي  269/19.
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من البناء الباطن اإىل البناء الظاهر

للجملة الرتكيبية يف �سعر عي�سى بن علي جرابا

بكري حممد احلاج)*(

1 - مقدمــــــة:
متثل �جلملة �مل�ستوى �للغوي �لذي ميلك �إمكانات ال متناهية للتعبري 
ونقل �مل�سامني �للغوية، ملا تتميز به من �الإبد�ع. وتتجمع فيها معطيات 
وقد  وتر�كيب.  �أ�سو�ت و�سيغ �سرفية،  �الأخرى، من  �لبنائية  �لوحد�ت 
مناذج  لتقدمي  �ملختلفة  �للغوية  �الجتاهات  يف  �لعلماء  جهود  ت�سافرت 
حمل  يف  �الإ�سهام  ذ�ت  مكوناتها  عن  و�لك�سف  �جلملة،  �أبنية  لتحليل 

م�سامني �أ�سحاب �لر�سالة �للغوية.
وياأتي هذ� �لبحث ��ستكماال لدر��سة �لبناء �للغوي �لرتكيبي �خلا�ص 
�للغوية  �الأبنية  در��سة  يف  وفقت  �أن  بعد  جر�با،  علي  بن  عي�سى  ب�سعر 
وعلى  �ال�ستقاقية،  �ل�سرفية  �ل�سيغ  م�ستوى  على  ب�سعره،  �خلا�سة 

م�ستوى �جلملتني �لب�سيطة، و�ملركبة. 

)*(  باحث سوداني.
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1/1 - اأهمية البحث:

- بيان �إمكان در��سة �جلملة �لعربية �لرتكيبية وفق �لنظرية �لتوليدية 
�لتقارب  وبيان  �لعربي،  �للغوي  بالفكر  و�سلها  وحماولة  �لتحويلية، 
معرفة  يف  �الأقدمني  �لعربية  علماء  �إ�سهام  عن  و�لك�سف  بينهما، 

�ملفاهيم �للغوية �ملعا�سرة.
- �الإ�سهام يف در��سة �لنتاج �ل�سعري الأحد �ل�سعر�ء �ل�سعوديني �ل�سباب. 

1/2 - اأهداف البحث:

�ملعا�سرة،  �الأل�سنية  و�لنظريات  �لعربية،  تر�ث  بني  �ل�سلة  متتني    -
�جلملة  �أبنية  حتليل  م�ستوى  يف  �لعربية  علماء  ريادة  عن  و�لك�سف 

�لرتكيبية. 
من  طرفيها  يف  �لرتكيبية  �جلملة  �أبنية  على  يطر�أ  ما  على  �لوقوف   -
ظاهرة،  �أبنية  �إىل  �لباطنة  �أبنيتها  حتول  عند  حتويلية،  تغيري�ت 

بو�ساطة �لقو�عد �لتحويلية.
يف  و�ل�سرفية   �ل�سوتية  �الإ�سارية  و�لعنا�سر  �ل�سياق،  بني  �لربط   -
�لتحليل �الأل�سني، و�لك�سف عما توؤديه من دور يف حمل �ملعاين �لتي 

ت�سطلع بها �أمناط �جلملة �لرتكيبية.
- تخليد فرتة عمل �لباحث باململكة �لعربية �ل�سعودية، �أ�ستاذ� بجامعة 
�لبالد  لهذه  طيبة  �إ�سار�ت  يحمل  علمي،  بعمل  عبد�لعزيز،  �مللك 

�ملباركة، والأهلها �الأوفياء.
1/3 - فرو�ض البحث:

منوذج  على  بناء  �حلديث   �لعربي  �ل�سعر  ن�سو�ص  حتليل  ميكن   -  1
عند  �الإ�سناد  منوذج  مع  و�سله  مع  �لتحويلية،  �لتوليدية  �لنظرية 

علماء �لعربية. 
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1 - توجد نقاط �لتقاء بني منوذج �لنظرية �لتوليدية �لتحويلية، ومنوذج  
�لباطنة  �لرتكيبية  �جلملة  �أبنية  حتليل  يف  �سيبويه،  عند  �الإ�سناد 

و�لظاهرة. 
3 - لعلماء �لعربية ف�سل �ل�سبق يف حتليل �جلملة، و�لك�سف عن تر�كيبها، 
وما يطر�أ عليها من تغيري�ت حتويلية، عند حتويل �أبنيتها �لباطنة 

�إىل �أبنية ظاهرة. 
�لتحليلي، جمااًل  �للغوية، ومنوذجه  �لبحث مبادته  �أن ميثل  4 - ميكن 
تطبيقيًا، الإمكان در��سة �لنتاج �ل�سعري لو�حد من جيل  �ل�سباب يف 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

1/4 - منهج البحث:

جر�با  عي�سى  �سعر  يف  �لرتكيبية  �جلملة  در��سة  يف  �لباحث  يتبع 
�ملنهج �لو�سفي �لذي يعتمد على �لتتبع و�ال�ستقر�ء. 

1/5 - هيكل البحث:

يتاألف هيكل �لبحث من مقدمة، ومتهيد. وحمورين، وخامتة. يتم 
يف �ملقدمة بيان �أ�سا�سيات �لبحث،  ويعنى �لتمهيد بالتعريف بال�ساعر، 
وفق  �أبنيتها  حتليل  كيفية  وبيان  �لرتكيبية،  �جلملة  مفهوم  وحتديد 
�للغوية  �ملادة  �أ�سا�سه-  على  �ستحلل-  �لذي  �ملختار  �للغوي  �لنموذج 
�لتطبيقية، يف حني يخ�س�ص �ملحور �الأول للجملة �لرتكيبية �ملرتبة على 
�أمناط �جلملة �لرتكيبية �ملرتبة  �لثاين بدر��سة  �الأ�سل، ويتكفل �ملحور 
و�لتو�سيات،  �لنتائج  وتربز �خلامتة  �لبحث،  مادة  �الأ�سل يف  على غري 

ف�سال عن قائمة �مل�سادر و�ملر�جع.  
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1/6 - الدرا�سات ال�سابقة:

مفهومها  املعا�سرة:  والل�سانيات  العربي  النحو  بني  اجلملة   -  1
وبنيتها)2009-2010م(، لوداد ميهوبي، ر�سالة ماج�ستري، جامعة 

احلاج خل�سر.
بنية  يف  �ملعتمدة  باالأ�س�ص  تتعلق  �الأ�سئلة  من  جملة  �لباحثة  �أثارت 
خطة  وجاءت  و�ملحدثني،  �لقد�مى،  عند  و�لفعلية  �ال�سمية  �جلملة 
�لبحث يف مقدمة وف�سلني وخامتة، خ�س�ص �لف�سل �الأول للحديث عن 
�لف�سل  و�ملحدثني، يف حني عني  �لقد�مى  وبنيتها عند  مفهوم �جلملة 
�لثاين بنظرية �لنظم عند عبد�لقاهر �جلرجاين، وقد حاولت �لباحثة 
مقابلتها ببع�ص نظريات علم �للغة �حلديث، وبخا�سة �لنظرية �لتوليدية 

�لتحويلية.
�ل�سعي  يف  للباحث  �حلالية  �لدر��سة  مع  �لر�سالة  هذه  وتلتقي 
يف  �لعربية  علماء  وجهود  �ملعا�سر،  �للغة  علم  نظريات  بني  للمز�وجة 
حتليل �جلملة يف �سعر عي�سى جر�با، وتختلف �لر�سالة عن عمل �لباحث 
�أن �لر�سالة تركز على  �أن در��سة �لباحث در��سة تطبيقية، يف حني  يف 

�الأ�س�ص �لنظرية �لتي تتعلق ببناء �جلملة �لعربية.
2 - البنية اللغوية يف �سعر ح�سني زيدان )1425هـ - 2009م(، لتوفيق 
ابن خمي�ض، ر�سالة ماج�ستري، كلية الآداب، جامعة العقيد خل�سر.
خامتة.  وتتلوها  متهيد،  ي�سبقها  ف�سول،  �أربعة  على  �لبحث  قام 
وخ�س�ست �لف�سول �الأربعة لتناول �مل�ستويات �للغوية �الأربعة على �لتو�يل 
�لباحث يف  مع عمل  �لر�سالة  وتلتقي  بالداللة.  و�نتهاء  باالأ�سو�ت  بدء� 
ميد�ن �لدر��سة وهو �ل�سعر يف كٍل، وكذلك يف تعر�ص �لر�سالة للم�ستوى 
�لرتكيبي )�لنحوي( �لذي تعنى به در��سة �لباحث، ويختلف �لبحثان يف 

�ملدونة �ل�سعرية مكانا، ومناذج حتليلية.
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3 - من البناء الباطن اإىل البناء الظاهر، من خالل ق�سيدتني من 
من�سور  بحث  احلاج،  لبكري حممد  )2010م(،   ال�سوداين  ال�سعر 
يف كتاب نظر�ت تربوية ولغوية، للباحث، مطابع �لعملة �ل�سود�نية، 

�خلرطوم.
يهدف هذ� �لبحث �إىل تعميق �ل�سلة بني تر�ث �لعربية، و�لنظريات 
�الأل�سنية �ملعا�سرة، وتقوم �ملادة �لتطبيقية على �ختيار ق�سيدة من �سعر 
�لتيجاين يو�سف ب�سري، وحممد حممد  �ل�سود�نيني:  �ل�ساعرين  كٍل من 
مبحثني  هيكله من  ويتكون  �لو�سفي،  �ملنهج  على  �لبحث  و�عتمد  علي. 
نظريا  �إطار�  �الأول  �ملبحث  وجاء  خامتة.  وتتلوهما  مقدمة  ت�سبقهما 
 ، �لبحث  مادة  وحتديد   ، بال�ساعرين  بالتعريف  تكفل  حيث  للبحث، 
�لثاين،  �ملبحث  و�أما  در��ستها،  يف  �مل�ستخدم  �للغوي  �لنموذج  وبيان 
فقد خ�س�ص لتحليل �أمناط �جلملة باأنو�عها، يف �ملادة �للغوية مو�سوع 
و�لظاهرة،  �لباطنة،  �أبنيتها  عن  و�لك�سف  مكوناتها،  وبيان  �لبحث، 

و�لرتكيز على �لتف�سري �لداليل ، �لذي هو هدف �لر�سالة �للغوية
ويلتقي هذ� �لبحث مع �لدر��سة �حلالية للباحث، يف �لتحليل �للغوي 
�خلا�سة  �لرتكيبية  �لدر��سة  م�ستوى  ويف  �ل�سعرية،  باملدونات  �خلا�ص 
يز�وج  �لذي  �لتحليلي  �للغوي  �لنموذج  عن  ف�ساًل  �جلملة،  مب�ستوى 
�للغوية �ملعا�سرة. ويختلف  بني فكر علماء �لعربية، ومناذج �لنظريات 

�لبحثان يف �ختالف �ملوطن لل�سعر مو�سوع �لدر��سة. 
مناذج حتليلية للجملة الب�سيطة عند  ال�ساعر ال�سعودي عي�سى   - 4
للن�سر مبجلة  بن علي جرابا، لبكري حممد احلاج، بحث مقبول 
كلية �للغة �لعربية، جامعة �أم درمان �الإ�سالمية، 1434هـ - 2013م. 
�لب�سيطة يف  �إمكان حتليل تر�كيب �جلملة  بيان  �إىل  �لبحث  هدف 
�سعر عي�سى بن علي جر�با، بناء على منوذج �سيبويه، وبع�ص �لنماذج 
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�الأل�سنية �ملعا�سرة؛  لتعميق �ل�سلة بني تر�ث �لعربية وهذه �لنظريات، 
�لتحليل  يف  �الإ�سارية  و�لعنا�سر  �ل�سياق،  يوؤديه  �لذي  �لدور  و�إبر�ز 
هيكل  وتكون  �لو�سفي،  �ملنهج  هو  �لبحث  يف  �ملتبع  و�ملنهج  �الأل�سني. 
�لبحث من مقدمة، ومتهيد، وخ�س�ص �لتمهيد للتعريف بال�ساعر، وجاء 
�ملحور �الأول لتناول �لتعريف بثالثة مناذج لغوية حللت �ملادة �لتطبيقية 
�أ�سا�سها، يف حني مت يف  �سعر عي�سى جر�با على  �ملاأخوذ مناذجها من 
�ملحور �لثاين حتليل �أمناط �جلملة �ال�سمية �لب�سيطة يف مادة �لبحث، 
و�أبرزت �خلامتة  �لفعلية،  �أمناط �جلملة  بدر��سة  �لثالث  �ملحور  وتكفل 

�لنتائج و�لتو�سيات.
يف  للباحث،  �ل�سابقة  �لدر��سة  مع  �حلالية  �لدر��سة  هذه  وتلتقي 
يف  �لعربية  علماء  وجهود  �ملعا�سر،  �للغة  علم  نظريات  بني  �ملز�وجة 
م�ستوى  يف  �لدر��ستان  وتختلف  جر�با،  عي�سى  �سعر  يف  �جلملة  حتليل 

�جلملة مو�سوع �لتحليل، بني �جلملة �لب�سيطة، و�جلملة �لرتكيبية. 
املركبة يف �سعر عي�سى بن علي  التحويلية يف اجلملة  التغيريات   - 5
جرابا، لبكري حممد احلاج، بحث غري من�سور ، 1435هـ - 2014م.
هدف �لبحث �إىل تو�سيح �إمكان حتليل تر�كيب �جلملة �ملركبة يف 
�سعر عي�سى بن علي جر�با، بناء على منوذج �سيبويه، وبع�ص �لنماذج 
و�لنظريات  �لعربية،  تر�ث  بني  �ل�سلة  وتعميق  �ملعا�سرة،  �الأل�سنية 
عن  ف�ساًل  �لعربية،  علماء  ريادة  عن  و�لك�سف  �ملعا�سرة،  �الأل�سنية 
من  طرفيها  يف  �ملركبة  �جلملة  تر�كيب  على  يطر�أ  ما  على  �لوقوف 

تغيري�ت حتويلية. 
�ملنهج �ملتبع يف �لبحث هو �ملنهج �لو�سفي �لذي يعتمد على �لتتبع 
تكفلت  وحمورين.  ومتهيد  مقدمة،  من  هيكله  ويتكون  و�ال�ستقر�ء. 
�ملقدمة ببيان �أ�سا�سيات �لبحث،  وعني �لتمهيد بتو�سيح عالقة �جلملة 
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�للغوي  بالنموذج  �لتعريف  للجملة، ف�ساًل عن  �الأخرى  باالأنو�ع  �ملركبة 
�لذي �ستحلل �ملادة �للغوية على �أ�سا�سه، وخ�س�ص �ملحور �الأول لتحليل 
�أمناط �جلملة �ال�سمية �ملركبة يف مادة �لبحث، ، و�أفرد �ملحور �لثاين 
�لنتائج،  �خلامتة  و�أبرزت  �ملركبة،  �لفعلية  �جلملة  �أمناط  لدر��سة 

و�أوردت �لتو�سيات.
للباحث،  �ملركبة  �جلملة  در��سة  مع  �حلالية  �لدر��سة  هذه  وتلتقي 
�لعربية  علماء  وجهود  �ملعا�سرة،   �للغة  علم  نظريات  بني  �ملز�وجة  يف 
يف حتليل �جلملة يف �سعر عي�سى جر�با، وتختلف �لدر��ستان يف م�ستوى 

�جلملة مو�سوع �لتحليل، بني �جلملة �ملركبة، و�جلملة �لرتكيبية. 
�سابعاً: م�سطلحات البحث: 

�الجتاهات  �أحد  عليها  �سار  �لتي  �لطريقة  به  �ملق�سود  �لنموذج:   - �أ 
�أو  �للغوية يف حتليل تر�كيب �جلملة، بناء على �أ�سكالها �لظاهرة، 

على معانيها، �أو عليهما معا.
ب -  �جلـمـلة �لب�سـيـطة: هـي �لـتـي تـتــاألـف من تركـيـب مـ�ستـقل و�حــد، 
وال ت�ستمل على تركيب غري م�ستقل، وتكون �جلملة مت�سمنة لالإ�سناد. 
وقد �ختلفت �الجتاهات �للغوية يف تعريفها �جلملة  ب�سفة عامة، 
فهي عند �لبنيويني عبارة عن �سكل لغوي  م�ستقل غري م�سمن يف 
�سكل لغوي �أكرب،  يف حني يحددها �الجتاه �لتوليدي �لتحويلي باأنها 
�أي مركب لغوي ميكن حتليله بو�ساطة �لقو�عد �لتوليدية �لتحويلية. 
�لتقليدي  �الجتاهني  علماء  قبل  من  تعرف  �لرتكيبية:  �جلملة   - ج 
غري  وتركيب  و�حد،  م�ستقل  تركيب  من  تتاألف  باأنها  و�لبنيوي 
�أية  باأنها  �لتحويلية  �لتوليدية  �لنظرية  �أ�سحاب  ويعرفها  م�ستقل، 
ت�سم  �لتي  �لقو�عد  من  جمموعة  بو�ساطة  توليدها  ميكن  جملة 

قو�عد بناء �لعبارة، م�سافًا �إليها �لوحد�ت �ملعجمية. 
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2 -  متهــيــــد:
جر�با  عي�سى  بال�ساعر  �لتعريف  �لتمهيد  هذ�  يف  �لباحث  يتناول 
ب�سورة موجزة، وحتديد مادة �لبحث، مو�سحًا مفهوم �جلملة �لرتكيبية، 

وبيان طريقة حتليلها، وذلك كما ياأتي:
1/2 - التعريف بال�ساعر:

ف �لباحث بال�ساعر عي�سى جر�با يف بحث خا�ص عنه بعنـو�ن:  عرَّ
)مناذج حتليلية للجـملة �لب�سـيطة عند �ل�ساعر �ل�سعودي عي�سى بن علي 
1389هـ  عام  ولد   ، جر�با  حممد  بن  علي  بن  عي�سى  وهو  جر�با()1(، 
�ملو�فق 1969م، يف قرية �خل�سر�ء �ل�سمالية �لتابعة ملحافظة �سمد من 
منطقة جاز�ن، جنوب �ململكة �لعربية �ل�سعودية. تلقى تعليمه �البتد�ئي 
يف �ملدر�سة �البتد�ئية يف �خل�سر�ء �ل�سمالية، ثم �لتحق باملعهد �لعلمي 
بن  حممد  �الإمام  بجامعة  �لعربية  �للغة  بكلية  �لتحق  وبعده  �سمد،  يف 
�سعود �الإ�سالمية بالريا�ص، وتخرج بدرجة �لبكالوريو�ص. يعمل مدر�سا 

يف معهد �سبياء �لعلمي.
بد�أت كتاباته �ل�سعرية يف �لظهور منذ عام 1409هـ، وقد ن�سر �سعره 
�أ�سعاره يف  1413هـ و1414هـ، واليز�ل ين�سر  يف �سحيفة �مل�سائية عامي 
�الأول  يف م�سابقة  باملركز  �الأدبية. فاز  �لعديد من �ل�سحف و�ملجالت 
)�ساعر �لوطن(، �لتي نظمها �لنادي �الأدبي بالريا�ص، مبنا�سبة �ليوم 
�لوطني، بالتعاون مع �إذ�عة �لريا�ص عام 1433هـ، وذلك عن ق�سيدته 
خم�سني  من  �أكرث  �مل�سابقة  �إىل  تقدم  وقد  �الأوطان(،  )�سيد  بعنو�ن 
�ساعرً�. ولل�ساعر م�ساركات د�خل �ململكة وخارجها، وقد كان له ح�سور 
متميز يف �الأ�سبوعني �لثاين، و�لثالث لر�بطة �الأدب �الإ�سالمي �لعاملية، 
�للذين �حت�سنتهما �خلرطوم عامي 2006، و2007، و�ألقى فيهما عددً� 

من �لق�سائد �جلياد. 
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2/2 - مادة البحث:

يقوم �لبحث على مادة �سعرية ح�سل عليها �لباحث يف ثالثة ملفات 
�لكرتونية من �ل�ساعر عي�سى جر�با مبا�سرة، وله عليها �ل�سكر و�لتقدير، 
وبلغت �لق�سائد �سبعا وثمانني ق�سيدة تنوعت �أغر��سها بني �حلث على 
�لتم�سك بالعقيدة �ل�سمحاء و�لثبات عليها، �إىل �لوفاء لزمالئه �ل�سعر�ء 
�الأحياء، و�الأمو�ت. وتاأتي و�لدته �لعزيزة يف مقدمة من خ�سهم عي�سى 
جر�با بعدد من �لق�سائد، وقد  رثاها باأكرث من ق�سيدة  منها يف مرور 

ذكر�ها، ويف منا�سبات وفاة �أمهات �أ�سدقائه.
يقول يف ق�سيدة له يف منا�سبة مرور عامني على وفاة �أمه:

ي َبْعَد َعاَمنْيِ ِمْن َرِحْيِلِك اأُمِّ
َطِلي ِبَجْمِر اْنِتَظاِري َواأََنا اأَ�سْ

اأَ�ْسَتِكي ُغْرَبِتي... َفال الأَْهُل اأَْهِلي
اُر َداِري)2(  ُمْنُذ َفاَرْقِتَنا... َول الدَّ

3/2 - اجلملة والتق�سيم الثنائي لها:

    ال يحتاج �لباحث �أن يف�سل �حلديث عن مفهوم �جلملة وتعريفها؛ 
الأنه تكفلت به عدد من �الأعمال �ل�سابقة للباحث)3(، وهي وعاء يحمل 
وقد  و�مل�سند،  �إليه  �مل�سند  هما  �أ�سا�سيني  طرفني  من  وتتاألف  �الإخبار، 

بينهما كل من �سيبويه و�ملربد)4(.
�لعربية،»فهناك من جعل  تق�سيم �جلملة  �لقدماء يف  �ختلف  وقد 
�جلملة �أق�ساما �أربعة: جملة ��سمية، وجملة فعلية، وجملة ظرفية، وجملة 
نوعني  �إىل  �لعربية  �جلملة  تق�سيم  على  �لباحث   وي�سري  �سرطية«)5(. 
رئي�سني هما: �جلملة �ال�سمية، و�جلملة �لفعلية، وقد �تبع �لباحث هذ� 
�لتق�سيم �لثنائي يف حتليل �جلملة �لعربية، ولهجاتها يف عدد من �أبحاثه 
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معزة:  �أبو  ر�بح  .يقول  �الآخرين  �لباحثني  بع�ص  و�رت�ساه  �الأخرى)6(. 
»ن�سري هنا على �لتق�سيم �ل�سائد عند نحاة �لعربية، �لذي يق�سم �جلملة 

�إىل ق�سمني رئي�سني هما: �ال�سمية ، و�لفعلية«)7(.
»�الأ�سل  �ل�سيوطي:  يقول  �لنوعني   لهذين  �الأ�سلي  �لرتتيب  وعن 
تقدمي �ملبتد�أ وتاأخري �خلرب، الأن �ملبتد�أ حمكوم عليه، فال بد من تقدميه 
ليتحقق، ويجوز تاأخريه حيث ال مانع«)8(. �أما �جلملة �لفعلية، فاالأ�سل 
�أن يتقدم �لفعل على �لفاعل، ويتقدم �لفاعل على �ملفعول به)9(.  فيها 
ويذهب �لب�سريون �إىل منع تقدم �لفاعل على فعله، ويجيزه �لكوفيون. 
ومييل �لباحث �إىل تبني ر�أي �لكوفيني يف جو�ز تقدم �لفاعل على �لفعل؛ 

الأد�ء �ملعاين على �لنحو �لذي ترّتبت عليه يف نف�ص �ملتكّلم)10(.  
4/5 - مفهوم اجلملة الرتكيبية:

�أنو�ع �جلملة، بح�سب مكوناتها، عند  �جلملة �لرتكيبية من �سمن 
�إحدى  بينهما  تربط  ب�سيطتني  جملتني  من  تتاألف  �لتي  وهي  �للغويني، 
�جلملة  �أمناط  �إحدى  �ل�سرطية  و�جلملة  �التباعية)11(.  �لربط  �أدو�ت 

�لرتكيبية؛ لذ� �سيبني �لباحث مفهومهما، وطريقة حتليلهما كما ياأتي:
1/4/2 - اجلملة ال�سرطية عند علماء العربية:

�بن يعي�ص من علماء �لعربية �لذين تعر�سو� لتحديد مفهوم �جلملة 
�ل�سرطية بقوله: »وتدخل )�إْن( على جملتني فرتبط �إحد�هما باالأخرى، 
)تاأتيني  و�الأ�سل  �آتك(،  تاأتني  )�إن  قولك:  نحو  كاجلملة  وت�سريهما 
لو قلت )�إن  باالأخرى، حتَّى  �إحد�هما  ا دخلت )�إْن( عقدت  فَلمَّ �آتيك( 
ويقول  �الأخرى«)12(  باجلملة  تاأتي  حتَّى  كالمًا  يكون  ال  و�سكتَّ  تاأتني( 
ا  �ل�سيوطي يف معر�ص حديثه عن �جلمل �لتي لها حمل من �الإعر�ب: »و�أمَّ
�إطالق �جلملة على ما ُذِكر من �لو�قعة �سرطًا �أو جو�بًا �أو �سلة، فاإطالق 
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جمازي؛ الأنَّ كاًل منها كانت جملة قبُل، فاأطلقت �جلملة عليه باعتبار 
ما كان، كاإطالق �ليتامى على �لبالغني، نظرً� الأنهم كانو� كذلك«)13(.

2/4/2 - اجلملة الرتكيبية عند الغربيني:

مفهوم  �لعربية  علماء  �ل�سرطية عند  للجملة  �ملفهوم  ويطابق هذ� 
�إنها  �لغربيني)14(.حيث  عند   Complex Sentence �لرتكيبية  �جلملة 
�الأوىل  �لب�سيطة  �جلملة  ت�سكل  ب�سيطتني،  جملتني  من  عندهم  تتاألف 
�لطرف  �لثانية  �لرتكيبية، يف حني متثل �جلملة  للجملة  �الأول  �لطرف 
�لثاين لها، وتاأتي �أد�ة �لربط �التباعية ر�بطة بني هذين �لطرفني)15(، 
و�إن كل و�حدة من �جلملتني �لب�سيطتني كانت جملة م�ستقلة بذ�تها قبل 

دخول �الأد�ة �لر�بطة، وتوؤلفان معًا �جلملة �لرتكيبية بعد دخولها.
�إىل  �للغوية  �لر�سالة  �لعربية هو حمل  �إن حمور �جلملة يف  وحيث 
�ملخاطب، فيتفق �لباحث مع �لر�أي �لذي يذهب �إىل �أن �جلملة �ل�سرطية 
تربط  طرفني  من  تتاألف  و�أنها  �لفعلية)16(،  �جلملة  �أمناط  من  منط 

بينهما �الأد�ة �ل�سرطية.
وبا�ستقر�ء مادة �لبحث، وجد �لباحث �أن �ل�ساعر عي�سى جر�با قد 
للربط بني طريف �جلملة، وحقق  �ل�سرطية  �ل�سيغ  ��ستخدم عدد� من 

بع�سها ن�سبة �سيوع عالية، وميكن بيان هذ� من خالل �جلدول �الآتي:
جدول رقم)1(: ال�سيغ ال�سرطية يف �سعر عي�سى جرابا:

متى من لول لو اأنى كلما اإن اإذا ال�سيغة
عدد 

مرات 
ورودها
الن�سبة 
٪51٫32 ٪58٫35 ٪املئوية  81٫9٪  36٫7٪  13٫6٪  52٫5٪  45٫2٪ ٫061

5853161210941
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من  ت�سعة  ��ستخدم  جر�با  عي�سى  �ل�ساعر  �أن  �جلدول  هذ�  يبني 
وكانت  �لرتكيبية،  �جلملة  طريف  لربط  �ل�سرطية،  �لبنائية  �لعنا�سر 
�الأد�ة )�إذ�( �أكرث ��ستخد�ما، تليها �الأد�ة)�إن(، وجاءت �الأد�ة )متى( 

�أقل ��ستخد�ما تليها �الأد�ة )َمْن(. 
3/2/2 - طريقة حتليل اجلملة الرتكيبية:

فاإن  و�لثالثة)17(.  �لثانية  مرحلتيها  يف  ت�سوم�سكي  لنظرية  وفقًا 
�أمناط   - �أ�سا�سها  على  �ستحلل  �لتي   - �لتحويلية  �لتوليدية  �لقاعدة 

�جلملة �لرتكيبية يف �سعر عي�سى جر�با هي:
1 - ج         �أد�ة + ج + ج 

وتبني هذه �لقاعدة �أن �جلملة �لرتكيبية )�لتي على ميني �ل�سهم( 
تتاألف من �أد�ة + جملتني ب�سيطتني )على ي�سار �ل�سهم( وتربط �الأد�ة 

بني طريف �جلملة �لرتكيبية.
وميكن بيان تطبيق هذه �لقاعدة من خالل مثال من مادة �لبحث، 

هو قول عي�سى جر�با:
َلْول َيَناِبْيُع الـُهَدى َتْرِوْيِهَما

ِت الأَْوَراُق يِف الأَْغ�َساِن)18( رَّ َما اْخ�سَ
وهذ� �لبيت من ق�سيدة لعي�سى جر�با بعنو�ن: )َكْوَثُر �لَعْط�َسان(، 
يهديها �ل�ساعر بقوله: »�إىل �ل�سود�ن �حلبيبة خالل زيارتي لها للم�ساركة 
يف �أ�سبوع �الأدب �الإ�سالمي �لعاملي«)19(. ويتحدث �ل�ساعر فيها عن �أر�ص 

�ل�سود�ن قبل هذ� �لبيت بقوله:
- النِّْيُل َيْلِثُمَها َفَتْبَت�ِسُم الـُحُقـ

َفاِه اأََغاِن ـْوُل... َوِللَح�َساِد َعلَى ال�سِّ
- الأَْر�ُض َوالإِْن�َساُن َمْلَحَمُة الِكَفـ

ٌة َي�ْسُمو ِبَها َبَطالِن ـاِح َوِق�سَّ
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- َلْول َيَناِبْيُع الـُهَدى َتْرِوْيِهَما
ِت الأَْوَراُق يِف الأَْغ�َسان رَّ َما اْخ�سَ

وت�سري �لقو�عد �خلا�سة بتوليد هذه �جلملة �ل�سابقة، وحتويلها على 
�لنحو �لتايل:

1 - ج        �أد�ة + ج + ج
2 - ج        �أد�ة + ع �ص + ع خ +  ج +  �أد�ة + ع �ص + ع خ 

3 - ج        �أد�ة+ ع �ص + ع خ + ع خ + ع �ص + �أد�ة + ع �ص + ع خ + مكمل.
4 - ج          �أد�ة + كلمة ��سمية + كلمة ��سمية + كلمة و�سفية + كلمة 
فعلية + �سمري + كلمة ��سمية + �أد�ة + كلمة ��سمية: �أد�ة جر + ع �ص 

+ ع خ + مكمل. 
5 - ج          �أد�ة + كلمة ��سمية +كلمة ��سمية + كلمة و�سفية + كلمة فعلية 
+ �سمري + كلمة ��سمية + �أد�ة + كلمة ��سمية: �أد�ة نفي + كلمة فعلية 

+ مورفيم تاأنيث + كلمة ��سمية + �أد�ة جر + كلمة ��سمية. 
 + و  �الأر�ص+   + هي   + تروي   + موجودة   + �لهدى   + ينابيع   + لوال   -  6

�الإن�سان + ما + �خ�سر + ت + �الأور�ق + يف + �الأغ�سان.
ان. ِت �الأَْوَر�ُق يِف �الأَْغ�سَ رَّ 7 - ج        َلْوال َيَناِبْيُع �لـُهَدى َتْرِوْيِهَما َما �ْخ�سَ
تبني �لقاعدة �ل�ساد�سة �لبناء �لباطن لهذه �جلملة �لرتكيبية، وتبني 
�لباحث  يالحظ  �لبناءين،  ومبقارنة  �لظاهر،  �لبناء  �الأخرية  �لقاعدة 

حدوث �لتغيري�ت �لتحويلية �الآتية:
1 - حتويل عن طريق �حلذف، حيث حذفت �لكلمة �لو�سفية )موجودة( 
يف �لطرف �الأول من هذه �جلملة، وذلك بناء على قاعدة �لتحويل 

باحلذف)20(.
2 - حتويل عن طريق �ال�ستبد�ل، حيث حلَّ �ل�سمري �ملت�سل )هما( حمل 
�لعبارة �لعطفية )�الأر�ص و�الإن�سان( طبقا لقاعدة �لتحويل باال�ستبد�ل. 
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ومن ناحية �أخرى فاإن طريف هذه �جلملة �لرتكيبية جاء� متخالفني، 
حيث �إن �جلملة �لب�سيطة �الأوىل جملة ��سمية، يف حني �أن �جلملة �لثانية 
ولكنهما  و�لنفي.  �الإثبات  حيث  من  متخالفان  �أنهما  كما  فعلية،  جملة 
متجان�سان من حيث �خلربية. ويزيد �لباحث �الأمر و�سوحا من خالل 
�لدر��سة �لتطبيقية، �لقائمة على �ملادة �ملاأخوذة من �سعر عي�سى جر�با 

يف حموري �لبحث باإذن �هلل تعاىل. 

3 - املحور الأول: اجلملة الرتكيبية املرتبة على الأ�سل:
و��سعني يف �حل�سبان �لرتتيب �الأ�سلي للجملة �لفعلية، �لتي يتقدم 
فيها �لفعل على �لفاعل كما �أورد �لباحث من قبل)21(، يتناول �لباحث 
�ل�سرطية �لرتكيبية، من خالل �سعر عي�سى جر�با على  �أمناط �جلملة 

�لرتتيب �الآتي:
1/3 - اجلملة املوجزة:

من  ت�سعة  ��ستخدم  جر�با  عي�سى  فاإن  قبل  من  �لباحث  بني  كما 
عنا�سر �ل�سرط لربط طريف �جلملة �ل�سرطية، وتبني �الأمثلة �الآتية منط 
هذه  ببع�ص  �مل�سدرة  �الأ�سل،  على  �ملرتبة  �ملوجزة  �لرتكيبية  �جلملة 

�ل�سيغ �ل�سرطية من خالل �جلمل �لو�ردة يف �الأبيات �الآتية:
لََّكْتِني َح�ْسَرًة 1 - اأَنَّى َنَظْرُت… مَتَ

َدى اأَْجَرا�ُض)22( ْخُت… َفِللرَّ اأَنَّى اأَ�سَ
ْوَفان( يقول عي�سى جر�با يف  هذ� �لبيت من ق�سيدة بعنو�ن: )�لطُّ

مطلعها:
اُع… َواأَْجَه�َض الِقْرَطا�ُض َناَح الرَيَ

َّا َتَبلََّد… يِف الَوَرى الإِْح�َسا�ُض)23( مَل
وت�سري �لقو�عد �لتي حتكم توليد هذه �جلملة وحتويلها كما يلي:
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1 - ج        �أد�ة + ج + ج.
2 - ج        �أد�ة+ ع خ + ع �ص+ ج.

3 - ج        �أد�ة+ ع خ + ع �ص + ع خ + ع �ص + مكمل. 
��سمية +  �أد�ة + كلمة فعلية + �سمري + كلمة فعلية + كلمة  4 - ج      

�سمري.
5 - ج        �أنى + نظر + �أنا + متلَّك + ح�سرة + �أنا.

لََّكْتِني َح�ْسَرة.  6 - ج        اأَنَّى َنَظْرُت… مَتَ
�لرتكيبية  �جلملة  لهذه  �لباطن  �لبناء  �خلام�سة  �لقاعدة  تبني 
�لبناءين،  �لظاهر، ومبقارنة  �لبناء  �الأخرية  �لقاعدة  وتبني  �ل�سرطية، 
يالحظ �لباحث حدوث حتويل عن طريق �ال�ستبد�ل، حيث حل �ل�سمري 
ياء  و��ستبدلت  )�أنا(،  �ملنف�سل  �ل�سمري  حمل  �ملتكلم(  �ملت�سل)تاء 
�ملتكلم بال�سمري �ملنف�سل )�أنا(، بناء على قاعدة �لتحويل باال�ستبد�ل. 
تقدم  �لرتتيب، حيث  �إعادة  �إىل هذ� حدث حتويل عن طريق  و�إ�سافة 
�ملكمل على �لفاعل يف جملة جو�ب �ل�سرط، وذلك طبقا لقاعدة �لتحويل 

باإعادة �لرتتيب.
وقد تكرر ��ستخد�م �الأد�ة �ل�سرطية) �أنى( يف عدد من �الأبيات عند 

عي�سى جر�با، منها قوله يف بيت من ق�سيدة له عند زيارته لل�سود�ن:
...َب�َساَطٌة َوَوَداَعٌة - اأَنَّى اْلَتَفتُّ

َتِمْع َهاَتاِن)24( َما الَعْي�ُض اإِْن َلْ َتْ
َجاُل... َفِفي َغٍد 2 - َواإَِذا َتاأَنََّثِت الرِّ

ِجلَْة)25( �َسَتُقْوُدُهنَّ املَْراأَُة املُ�ْسرَتْ
تتحدث �لق�سيدة �لتي منها هذ� �لبيت عن حماولة بع�ص �لن�ساء 
كفاية  لهن  يكون  �أن  دون  �ل�سعر،  م�سمار  يناف�سن يف  �أن  �ل�سو�عر  من 
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ت�سندهن، مع وجود منا�سرين لهن من �جلن�ص �الآخر، ويقول قبل هذ� 
�لبيت:

َها َل َحقُّ اأَُتَرى اإِِن اْمَراأٌَة َتَعطَّ
لَْة؟)26( ُكلُّ النِّ�َساِء ُحُقْوُقُهنَّ ُمَعطَّ

�لتحليل،  مو�سع  �لبيت  يف  �لو�ردة  �لرتكيبية  �جلملة  طرفا  جاء 
مرتبة على �الأ�سل ، حيث تقدم �لفعل على �لفاعل ، ولكن قيد �جلملة)يف 
غد( جاء مقدما عليهما يف �لطرف �لثاين )جملة جو�ب �ل�سرط(. ومت 
حمل  �ملتقدم  لكون  �لرتتيب؛  باإعادة  �لتحويل  قاعد  على  بناء  �لتقدمي 

�لرتكيز من قبل �ل�ساعر، ولت�سارعه �إىل ذهنه.
ا�ٌض… َفَدٌم 3 - ُكلََّما ا�ْسَتدَّ َمَ

ْوُلْوٍد َغِبي)27( … ِبَ َوَتَبا�ِسرْيُ
هذ� �لبيت �لو�ردة فيه �جلملة �لرتكيبية من ق�سيدة تتحدث عن 

�لربيع �لعربي، يقول عي�سى جر�با يف �أولها:
اأََرِبْيٌع اأَْم َخِرْيٌف… َعَرِبي؟

َذِلَك الَقاِدُم… ِمْن َغرْيِ اأَِب
ُنْطَفٌة يِف َرِحِم الَفْو�َسى َلَها

ِبي)28( اأَْوُجٌه �َستَّى… َواأَْحالُم �سَ
�ل�سرط وجو�به هي)كلما(  �لر�بطة جلملتي فعل  �ل�سرط  و�أد�ة     
�لتي تدل على ��ستمر�ر تكر�ر �جلو�ب كلما تكرر �ل�سرط)29(، و�لطرف 
�الأول، موؤلف من فعل وفاعل، ومرتب على �الأ�سل. ويف �لطرف �لثاين 
�لتحويل  قاعدة  على  بناء  �ل�سرط،  جو�ب  جملة  طريف  �أحد  حذف 
باحلذف، وميكن �أن يكون �مل�سند �أو �مل�سند �إليه، و�لبناء �لباطن يتاأتى 
تاأويله بالتايل: )فدم وتبا�سري موجودة، �أو يوجد دم وتبا�سري(. ووقعت 
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�لفاء �لر�بطة جلملة جو�ب �ل�سرط بفعل �ل�سرط؛ لعدم توفر �ل�سروط 
�لالزمة يف  فعل �ل�سرط)30(.

لهذه  و�لظاهر  �لباطن  �لبناءين  �لتالية  �لتوليدية  �لقو�عد  وتبني 
�جلملة، وتدل على ما حدث فيها من تغيري�ت حتويلية:

)كلما ��ستد خما�ص فدم وتبا�سري مبولود غبي(
1 -ج         �أد�ة + ج + ج

2 -ج         �أد�ة + ع خ + ع �ص+ ج
3 -ج         �أد�ة+ ع خ + ع �ص + ع خ + ع �ص + مكمل. 

4 -ج          �أد�ة + كلمة فعلية + كلمة ��سمية + �أد�ة ربط + كلمة فعلية + 
كلمة ��سمية + �أد�ة عطف + كلمة ��سمية +�أد�ة جر + كلمة و�سفية 

+ �سمري.
5 -ج        كلما + ��ستد + خما�ص + ف + يوجد + دم + و + تبا�سري + ب 

+ مولود + غبي + هو.
ْوُلْوٍد َغِبي. … ِبَ ا�ٌض… َفَدٌم َوَتَبا�ِسرْيُ 6 -ج         ُكلََّما ا�ْسَتدَّ َمَ

�لرتكيبية  �جلملة  لهذه  �لباطن  �لبناء  �خلام�سة  �لقاعدة  تبني 
�ل�سرطية، وتو�سح �لقاعدة �ل�ساد�سة �لبناء �لظاهر، ومبقارنة �لبناءين، 
�لفعل  �لباحث حدوث حتويل عن طريق �حلذف، حيث حذف  يالحظ 
عن  ف�ساًل  )يوجد(،  �جلملة  لهذه  �الأول  �لطرف  يف  للمجهول  �ملبني 
حذف �ل�سمري �لذي ي�سغل موقع فاعل �ل�سفة �مل�سبهة يف �ملكمل، �لو�قع 
قاعدة  على  بناء  �ملو�سعني،  يف  �حلذف  ومت  �ل�سرط،  جو�ب  جملة  يف 

�لتحويل باحلذف. 
4 - اإِْن َلْ َيُكْن َح�ْسٌم... َفِللَفْو�َسى َيٌد
�ِسُم... ل ُتَغاِدُر َم�ْساأََلْة)31( َهْوَجاُء حَتْ
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)�إن(  هي  �لرتكيبية  �جلملة  هذه  يف  �لو�ردة  �ل�سرطية  �الأد�ة 
�ل�سرطية، وهي �أم �لباب بالن�سبة للعنا�سر �ل�سرطية �الأخرى، وجاءت 
متلوة بلم �لنافية، وهذ� يدل على عدم جتان�ص طريف هذه �جلملة من 
حيث �الإثبات و�لنفي؛ فالطرف �الأول منفي يف حني �أن �لطرف �لثاين 
جملة مثبتة، مرتبة على غري �الأ�سل، و�لبناء �لباطن للجملة هو: )�إِْن َلْ 

َيُكْن َح�ْسٌم فتوجد َيٌد َهْوَجاُء ْحا�ِسمة للفو�سى(.
طريق  عن  حتويل  حدوث  �لباحث  يالحظ  �لبناءين،  ومبقارنة 
لهذه  �الأول  �لطرف  يف  للمجهول  �ملبني  �لفعل  حذف  حيث  �حلذف، 
�جلملة )توجد(، ف�ساًل عن حلول �جلملة �لفعلية �ل�ساغلة ملوقع �ل�سفة 
�ملفردة  �لكلمة  الأن  وذلك  �لو�سفية )حا�سمٌة(؛  �لكلمة  )حت�سُم( حمل 
هي �الأ�سل للجملة �لتي ت�سغل موقع �ل�سفة و�حلال و�خلرب، وهي و�حدة 
�إن  »�جلملة  �لغالييني:  يقول  �الإعر�ب.  من  حمل  لها  �لتي  �جلمل  من 
�سح تاأويلها مبفرد كان لها حمل من �الإعر�ب �لرفع �أو �لن�سب �أو �جلر، 

كاملفرد �لذي توؤول به، ويكون �إعر�بها كاإعر�به«)32(.
ْعِر َما اْرَتَقْت 5 - َوَلْول ُحَداٌء ِمْن َفِم ال�سِّ

ِجيُّ ُمَوا�ِسَيا)33(. ُنُفْو�ٌض َول لَقى ال�سَّ
هذ� �ملثال �الأخري من هذ� �لنمط من ق�سيدة يتناول فيها عي�سى 
�أهله  ولكن  �لزمان،  يعيب  ال  وهو  �أحد�ثه،  يعي�ص  �لذي  �لزمان  جر�با 

يقول:
ْوِدي َوَلِكْن اأَُهْيُلُه ْهُر َمْق�سُ َوَما الدَّ

ى الـُمَناِدَيا؟!)34(. َوَهْل َي�ْسَمُع الـَمْيُت الـُم�َسجَّ
و�جلملة �ل�سرطية �لرتكيبية حمل �لتحليل، �سدرت باالأد�ة )لوال( 
�لو�قعة يف �سدر �جلملة �ال�سمية �لتي حذف خربها، وهذ� مو�سع من 
مو��سع حذف �خلرب وجوبا عند نحاة �لعربية)35(. وقد مت �حلذف طبقا 



بكري محمد احلاج
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

169

جـــــذور

لقاعدة �لتحويل باحلذف. وهي جملة فعل �ل�سرط، وجاءت جملة ��سمية 
خمالفة جلملة جو�ب �ل�سرط �لفعلية، وقد تخالف �لطرفان كذلك من 

حيث �الإثبات و�لنفي. 
2/3 - اجلملة املو�سعة:

ويتناول �لباحث حتليل مناذج منها من مادة �لبحث كما ياأتي:
ـ ي َغ�َس�سْ 1 - َواإَِذا �َسِمْعُت ُمَناِدياً اأُمِّ

ـُت ِبَح�ْسَرِتي َو�َسَكْبُت َدْمِعي َحْوَقلَْة)36(
َتْرَحِلي( يقول عي�سى جر�با عنها:  �لبيت من ق�سيدة بعنو�ن: )ال 
دمعة يف ذكرى رحيل �أمي عليها رحمة �هلل)37(. و�لطرف �الأول )جملة 
فعل �ل�سرط( جملة فعلية مو�سعة باملفعول به، و�لطرف �لثاين جملة فعلية 
مو�سعة ب�سبه �جلملة �ل�ساغلة ملوقع �حلال، فاإذن �لطرفان متجان�ستان 
من هاتني �لناحيتني ، كما �أنهما متجان�سان من حيث �الإخبار و�الإثبات.

و�لبناء �لباطن لهذه �جلملة �لرتكيبية هو( َو�إَِذ� �َسِمْعُت ُمَناِديًا قائاًل  
ي َغ�َصّ �أنا متح�سرً�(. ومبقارنة �لبناءين، يالحظ �لباحث حدوث  يا �أُمِّ
حتويل عن طريق �حلذف، حيث حذفت �لكلمة �لو�سفية )قائاًل( �لتي 
ت�سغل موقع �ل�سفة، كما حذفت ياء �لند�ء، ومت ذلك بناء على قاعدة 

�لتحويل باحلذف.
وف�سال عن هذ� فقد حدث حتويل  عن طريق �ال�ستبد�ل يف �لطرف 
�لو�سفية  �لكلمة  حمل  )بح�سرتي(  �جلملة  �سبه  حلت  حيث  �لثاين، 

)متح�سرً�(، وفقًا لقاعدة �لتحويل باال�ستبد�ل. 
وورد - من قبيل تو�سعة �جلملة �لفعلية �ل�ساغلة ملوقع فعل �ل�سرط 

باملفعول به، وبا�ستخد�م �الأد�ة )�إذ�( -  قول عي�سى جر�با:
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ْلـ ْيَت النِّْيَل اأَْمَواجاَ ُمَ - َواإَِذا َراأَ
ـِجلًَة َفَعلِّْق َفْوَق َعاِتْيَها التََّماِئْم)38(.

)�أمو�جا  هما:  و�سفة،  مبفعول  �لفعلية  �جلملة  تو�سعت  وهنا 
جو�ب  جملة  �أن  حني  يف  �الأ�سل،  على  �جلملة  ترتيب  وجاء  جملجلة(، 
�ل�سرط تقدمت فيها �سبه �جلملة �لظرفية )فوق عاتيها( على �ملفعول 

به، بناء على قاعدة �لتحويل عن طريق �إعادة �لرتتيب.
ًة َيَنْلَها َوَلْو َمْيـ 2 - َمْن ُيِرْد ِعزَّ

ْرُه الـَمَهاَنْة)39(.   ـتاً َوَمْن َهاَن َلْ ُت�سِ
يقول  �سعره،  �ل�سابق من ق�سيدة يحاور فيها عي�سى جر�با  �لبيت 

يف مطلعها:
َياَنْه ْعُر َجْهَرًة ِع�سْ اأَْعلََن ال�سِّ

ُكْوِت َبَياَنْه)40( َوَراأَى اأَنَّ يِف ال�سُّ
وت�سري �لقو�عد �لتي حتكم توليد هذه �جلملة وحتويلها على �لنحو 

�الآتي:
1 - ج        �أد�ة + ج + ج

2 - ج        �أد�ة + ع خ + ع �ص + مكمل + ج
3 - ج        �أد�ة + ع خ + ع �ص + ع خ + مكمل + �أد�ة + ع خ + ع �ص + ع خ 

+ مكمل.
4 - ج       �أد�ة + كلمة فعلية  + �سمري + كلمة ��سمية + كلمة فعلية + 

�سمري + كلمة ��سمية.
5 - ج         من + يرد + هو + عزة + ينل + هو + �لعزة.

ًة َيَنْلَها. 6 - ج         َمْن ُيِرْد ِعزَّ
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�لرتكيبية  �جلملة  لهذه  �لباطن  �لبناء  �خلام�سة  �لقاعدة  تبني 
�ل�سرطية، وتو�سح �لقاعدة �الأخرية �لبناء �لظاهر، ومبقارنة �لبناءين، 
يالحظ حدوث حتويل باحلذف، حيث حذف �ل�سمري )هو( �أو ��سترت يف 
طريف �جلملة، كما حدث حتويل باال�ستبد�ل، حيث حلَّ �ل�سمري )هاء 
�لغائبة( يف �لطرف �لثاين حمل �لكلمة �ال�سمية )�لعزة( وفاقا لقاعد 

�لتحويل باال�ستبد�ل، حتقيقًا لالإيجاز يف ��ستخد�م �الأبنية �للغوية. 
ْرَف َلْ َيَر َرْو�َسًة 2 - اأَنَّى اأََجاَل الطَّ

اَحا)41(.   َذا َفوَّ َتْفرَتُّ ُتْهِدْيِه ال�سَّ
َفاِف  هذ� �لبيت من ق�سيدة لل�ساعر عي�سى جر�با بعنو�ن: )َعَلى �سِ
�لَفْقد(، ورمبا يعني به �لفقد �لذي يكتوي به �ليتيم، وهو يتٌم ذو �سعة ال 
يقف عند �ليتم �حلقيقي، بل ي�سمل �الإح�سا�ص باحلرمان �أنى كان، وقد 

�أ�سار �إىل هذ� يف نهاية �لق�سيدة بقوله: 
اَيا ِمْن َيَتاَمى َفاْغَتِنْم - َكْم يِف الَبَ

ُفَر�َض الـَحَياِة اإَِذا اأََرْدَت َفالَحا!)42(
)�أَنَّى  هو:  �لتحليل  مو�سوع  �لرتكيبية  للجملة  �لباطن  و�لبناء 
�لبناء  ومبقارنة  مفرتة(.  ًة  َرْو�سَ �ليتيم  َيَر  َلْ  ْرَف  �لطَّ �ليتيم  �أََجاَل 
باحلذف،  حتويل  حدوث  �لباحث  يالحظ  �لظاهر،  بالبناء  �لباطن 
حـدث  كما  �لرتكيبية،  �جلملة  طريف  يف  �ال�سـمية  �لكلمة  حذفت  حيث 
حتويل باال�ستبد�ل، حيث حلت �جلملة �لفعلية )تفرت( �لتي ت�سغل موقع 
للجملة،  �لثاين  �لطرف  يف  )مفرتة(،  �لو�سفية  �لكلمة  حمل  �ل�سفة، 

طبقا لقاعدة �لتحويل باال�ستبد�ل. 
3 - املحور الثاين: اجلملة الرتكيبية املرتبة على غري الأ�سل:
وهذه �جلملة �لرتكيبية قد تاأتي موجزة، وقد تاأتي مو�سعة، ويتناول 

�لباحث هذ�  �سالكًا �لرتتيب �الآتي:
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1/3 - اجلملة املوجزة:

وميكن بيان هذ� �لنمط من خالل �الأمثلة �الآتية من مادة �لبحث:
1 - َفالَبْدُر اأَْنِت اإَِذا َدَجا َلْيِلي َواإِْن

ْنِت �َسْم�ٌض ُمْر�َسلَْة)43( ْبِحي اأََطلَّ َفاأَ �سُ
حيث  �الأ�سل،  غري  على  مرتبة  تركيبية  جملة  �الأول  �ل�سطر  ي�سم 
�ملتقدم  �لثاين  �لطرف  ويف  �الأول،  �لطرف  على  �لثاين  �لطرف  تقدم 
�جلملة  ركـنا  فجاء  �لثاين،  �لطرف  يف  �أما  �ملبتد�أ.  على  �خلرب  تقدم 

مرتبني على �الأ�سل.
�ل�سرط  �أن جملة جو�ب  �لثاين، فنالحظ  �ل�سطر  �إىل  و�إذ� نظرنا 
�ملقدمة على جملة فعل �ل�سرط، تقدم فيها �لفاعل على �لفعل، �أما جملة 
جو�ب �ل�سرط فجاءت مرتبة على �الأ�سل. ومت �لتقدمي للعنا�سر �لبنائية 
جملة  يف  �لباء  وزيدت  �لرتتيب.  باإعادة  �لتحويل  على  بناء  �ملذكورة، 

جو�ب �ل�سرط، طبقًا لقاعدة �لتحويل بالزيادة. 
ْبِحي �َض �سُ ْرَف اإِْن َتَنفَّ 2 - اأُْر�ِسُل الطَّ

اأَْو َتَدىلَّ ُدَجاَي َكالأَ�ْسَتاِر)44(
�لبيت �ل�سابق من ق�سيدة جلر�با يف ذكرى مرور عامني على رحيل 

�أمه، يقول قبل هذ� �لبيت:
ي َبْعَد َعاَمنْيِ ِمْن َرِحْيِلِك اأُمِّ

َطِلي ِبَجْمِر اْنِتَظاِري)45( َواأََنا اأَ�سْ
وتبني �لقو�عد �لتوليدية �لتحويلية �لتالية �لبناءين �لباطن و�لظاهر 

لهذه �جلملة:
1 - ج         �أد�ة + ج + ج

ْبِحي �َص �سُ ْرَف �إِْن َتَنفَّ �أُْر�ِسُل �لطَّ
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2 - ج         �أد�ة + ع خ + ع �ص + ج
3 - ج         �أد�ة + ع خ + ع �ص + ع خ + ع �ص + �أمكمل.

4 - ج        �أد�ة + كلمة فعلية + كلمة ��سمية + كلمة فعلية + �سمري + 
كلمة ��سمية.

5 - ج         �إن + تنف�ص + �سبحي + �أر�سل + �أنا + �لطرف.
ْبِحي �َض �سُ ْرَف اإِْن َتـَنفَّ 6 - ج         اأُْر�ِسُل الطَّ

يالحـظ �لباحـث - من خـالل مقارنـة �لبنـاءين �لباطـن و�لظـاهر - 
�أنه تقدمت جملة جو�ب �ل�سرط على جملة فعل �ل�سرط �لتي جاءت مرتبة 
على �الأ�سل، ومت �لتقدمي وفقًا لقاعدة �لتحويل باإعادة �لرتتيب، كما حتول 

�ل�سمري )�أنا( �إىل �سيغة �سرفية عدمية )�سمري م�سترت(.
3 - ل َتْبِك َيا َقْلِبي َواإِْن �َسحَّ الـَحَيا  

ِم)46( َك َراِق�ساً َفَتَب�سَّ َما َداَم َنْب�سُ
هذ� �لبيت �لذي �سم �جلملة �لرتكيبية من ق�سيدة بعنو�ن) فر��سة 
�لروح( تبدو ظالل �حلب و�لغر�م يف م�سمونها �لظاهر، ويقول �ل�ساعر 

يف �أحد �أبياتها:
َفَك الـَهَوى اُه َيا َقْلِبي َتَخطَّ اأَوَّ

اٍء ُمْبَهِم)47( َوَرَماَك �ِسْلواً يِف َف�سَ
�ل�سرط( مقدما على �لطرف  �لثاين)جملة جو�ب  وجاء  �لطرف 
�جلملة  طرفا  وجاء  �لرتتيب.  باإعادة  �لتحويل  لقاعدة  وفاقا  �الأول، 
متخالفني من حيث �الإخبار و�لطلب، حيث جاء �لطرف �لثاين �ملقدم يف 
�لبناء �لظاهر جملة طلبية يف �سياق �لنهي، يف حني جاء �لطرف �الأول 

جملة خربية، وقد �تفق �لطرفان يف �لفعلية.
اَبٌة ْوَن ُنُفْو�ُسُهْم َوثَّ احِمُ 4 - َوالطَّ

َماَرَها)48( اِفَناِت اإَِذا َراأَْت ِم�سْ َكال�سَّ
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هذ� �لبيت من ق�سيدة ينعي فيها �ل�ساعر على �أهل �لثقافة تاأخرهم 
يف �لقيام بو�جباتهم، يقول يف بيت منها:

َغْت َعَتِبي َعلَى اأَْهِل الثََّقاَفِة �َسوَّ
اُتُهْم اأَْعَذاَرَها)49( َبنْيَ الَوَرى َعَثَ

�جلملة  يف  �ل�سرط  فعل  جملة  على  �ل�سرط  جو�ب  جملة  تقدمت 
مو�سع �لتحليل، وتخالفت �جلملتان من حيث �ال�سمية و�لفعلية، حيث �إن 
�لطرف �لثاين �ملقدم جاء جملة ��سمية، يف حني �أتى �لطرف �الأول جملة 
فعلية، على �لرغم من �أن �لطرفني قد �تفقا من حيث �خلربية و�الإثبات.
�الأول  �لطرف  يف  �لفاعل  ملوقع  �ل�ساغل  �ل�سمري  ��ستتار  ويالحظ 
�ملوؤخر، كما حدث فيه تغيري عن طريق �ال�ستبد�ل، حيث حلَّ �ل�سمري 
طبقا  هذ�  ومت  )�ل�سافنات(،  �لظاهر  �ال�سم  حمل  �لغائبة(  )هاء 

لقاعدة �لتحويل باال�ستبد�ل. 
ي ُكلََّما اأَْوَغلَْت 5 - َي�ِسْيُخ َنْب�سِ

ْوَداُء َكالـَجْحَفِل)50( َراَياُتَك ال�سَّ
هذ� �لبيت من ق�سيدة يخاطب فيها جر�با ليله بعنو�ن) �سكوى( 

يفتتحها بقوله:
ِغ ِل! َيا َلْيُل َكْم اأَ�ْسُكو َوَلْ ُت�سْ

ْكَوى ُفوؤَاَد الـَخِلي)51( َهْل َتْبُلُغ ال�سَّ
بناء على  �الأول  �لذي جاء مقدما على �لطرف  �لثاين -  و�لطرف 
قاعدة �لتحويل باإعادة �لرتتيب - جاء جملة فعلية مرتبة على �الأ�سل، 

وجتان�ص مع �لطرف �الأول �ملوؤخر يف هذ� �جلانب.
2/3 - اجلملة املو�سعة:

ويلقي �لباحث �ل�سوء على هذ� �لنمط من خالل �الأمثلة �الآتية:
ـ ْوَداُء اأَ�سْ 1 - َواإَِذا اأَْحالُمَك ال�سَّ
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ـَحْت َه�ِسْيماً ل َتلَْم َمْن َحَرَقْه)52(
فيه  يتحدث  �له�سيم(  �لبيت من ق�سيدة جلر�با )بعنو�ن ح�ساد 

عما �أ�ساب ليله ويحنو عليه، ويفتتح �لق�سيدة بقوله:
َتِعَب اللَّْيُل َفاأَْحَنى ُعُنَقْه
َقْة رَتِ ٌة حُمْ َوالأََمايِن َفجَّ

اأَمْلَُح الَياأْ�َض ِبَعْيَنْيِه َواإِْن
َباَت ُيْبِدي ِللَحَياَرى َنَزَقْه)53(

من  �لعك�ص  على  �لثاين  �لطرف  على  مقدمًا  �الأول  �لطرف  وجاء 
�إليه  �مل�سند  جاء  ولكْن  قبل،  من  �لباحث  �أوردها  �لتي  �ل�سابقة  �جلمل 
)��سم �أ�سحي ( مقدما على خربها، وجتيز �لعربية تو�سط �خلرب بني 
لتقدمي  �أمثلة  �مل�سادر  تورد  ل  �أنه  غري  و�ال�سم)54(،  �لناق�ص  �لفعل 
�ال�سم على �لفعل �لناق�ص، ولكن هذ� �لتقدمي ي�سيع يف لغة �ل�سحافة 
�ملعا�سرة)55(، وهو تقدمي ال َيْخُرج عن م�سوغ �لعناية و�الهتمام،  و�لرتكيز 
على هذ� �لعن�سر �لبنائي �ملتقدم؛ لت�سارعه �إىل ذهن �ل�ساعر. و�لبناء 
ال  َه�ِسْيمًا  ْوَد�ُء  �ل�سَّ ْحالُمَك  �أَ ــَحْت  �أَ�سْ )َو�إَِذ�  هو:  �جلملة  لهذه  �لباطن 
َمْن َحَرَق �له�سيم( و�ل�سمري يف جملة )حرقه( يعود على �له�سيم  َتَلْم 
كيف  �حلاطب  ياأْخذها  �لبالية  و�ل�سجرُة  ر  �ملُتك�سِّ �لياب�ص  وهو»�لنبت 
�مل�سند  تقدم  يالحظ  و�لظاهر  �لباطن  �لبناءين  ومبقارنة  ي�ساء«)56(. 
�إليه على �مل�سند يف جملة فعل �ل�سرط، بناء على قاعدة �لتحويل باإعادة 
�لرتتيب، كما حلَّ �ل�سمري )هاء �لغائب( يف جملة جو�ب �ل�سرط طبقا 

لقاعدة �لتحويل باال�ستبد�ل.
فعلية   �مل�سند جنده يف جملة  �إليه على  للم�سند  �لتقدمي  ومثل هذ� 
عناية  فعله  على  �لفاعل  فيها  يتقدم  �الأ�سل،  غري  على  مرتبة  مو�سعة 

و�هتماما به، وهذه �جلملة وردت يف قول عي�سى جر�با:
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َواإَِذا الُفَراُت �َسَرى ِلِدْجلََة َثاِئراً
)57( َفاأَِرْق َعلَى �َسْمَعْيِهَما ُخَطَب الـُم�َساِلْ

2 - ل َتْعِذُلْوُه اإَِذا َبَكى اأَْو َناَحا
َواأََد الأَ�َسى يِف َقْلِبِه الأَْفَراَحا)58(

�لبيت من ق�سيدة �أ�سار �إليها �لباحث من قبل يتحدث فيها جر�با 
عن �ليتم، معدد� �أنو�عه، وجاءت جملة جو�ب �ل�سرط مقدمة على جملة 
�الأول  و�لطرف  �لرتتيب،  باإعادة  �لتحويل  لقاعدة  وفاقًا  �ل�سرط،  فعل 
�أتى جملة طلبية  �ملقدم  �لثاين  �لطرف  �أن  جاء جملة خربية، يف حني 
يف �سياق �لنهي، ومن هنا تخالف هذ�ن �لطرفان من هذه �لناحية، كما 
تخالفا �أي�سًا يف نوع �لفعل، ومع هذ� فهما متجان�سان من حيث �لفعلية.

اَيا 3 - َوَما َنْفُع الـَمَحاِكِم َوالَق�سَ
ُمِك ِمْن ِعَناِد)59( اإَِذا َما ُقدَّ َخ�سْ

تدعى  ملحامية  جر�ب  عي�سى  �ل�ساعر  يهديها  ق�سيدة  من  �لبيت 
هنادي، وهي - كما يقول �ل�ساعر - »حُماميٌة ِفل�سطينيٌة ُم�سلمٌة �أَدركْت 
هادَة لغًة  �أنَّ لغَة �ملُحاماِة لي�سِت �للغَة �لتي يفهُمها �ليهوُد؛ فاختارِت �ل�سَّ

ُتعرُب ِبها عْن �سعٍب بْل عْن �أُمٍة... «)60(.   
�لفعلية،  حيث  من  متجان�سني  �لرتكيبية  �جلملة  طرفا  وجاء 
متخالفني يف نوع �لفعل، حيث �أتى �لفعل يف جملة جو�ب �ل�سرط �ملقدم 
فعاًل مبنيًا للفاعل، يف حني �أنه �أتى مبنيا للمفعول يف جملة فعل �ل�سرط، 
باإعادة  �لتحويل  لقاعدة  �ل�سرط طبقا  فعل  على  �ل�سرط  وتقدم جو�ب 

�لرتتيب.
َباَيا الـُحُرْوِف اأَُبْوَها اأََنا  4 - �سَ

َبَحْت ُمْعَجَبْة)61( َفال َغْرَو اإِْن اأَ�سْ
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�ل�ساعر  بها  يعني  ورمبا  )�سبايا(  بعنو�ن  ق�سيدة  من  �لبيت 
�حلروف �ملعربة عن م�ساعره، �ملج�سدة مل�سامني ر�سائله �ملتنوعة، وهو 

يجد فيها �ل�سلوى، و�لتخفيف عما يعانيه، يقول مطلعها،: 
اأَِفرُّ اإَِلْيِك َوَبنْيَ َيَدْيـ

ـِك َتْرَتاُح اأَْزِمَنِتي الـُمْتَعَبْة)62(.
َبَحْت  �أَ�سْ �إِْن  َغْرَو  َفال  قوله:)  هي  بالتحليل  �ملق�سودة  �جلملة 
ُمْعَجَبْة(، وقد تقدمت جملة جو�ب �ل�سرط على جملة فعل �ل�سرط، طبقا 
�لتحويلية  �لتوليدية  �لقو�عد  وتبني  �لرتتيب،  باإعادة  �لتحويل  لقاعدة 

�الآتية �لبناءين �لباطن و�لظاهر لهذه �جلملة:
1 - ج        �أد�ة + ج + ج

2 - ج        �أد�ة + فعل نا�سخ + ع �ص + ع خ + �أد�ة ربط + ج
3 - ج        �أد�ة + فعل نا�سخ + ع �ص + ع خ + �أد�ة ربط + ع �ص + ع خ.

4 - ج          �أد�ة + فعل نا�سخ +مورفيم تاأنيث + كلمة ��سمية + كلمة ��سمية 
+ كلمة و�سفية + �أد�ة ربط + �أد�ة نفي + كلمة ��سمية + كلمة و�سفية 

+ �سمري.
5 - ج        �إن + �أ�سبح + ت  + �سبايا + �حلروف + معجبة + هي + ف + 

ال + غرو  + حا�سل + هو.
َبَحْت ُمْعَجَبْة. 6 - ج        َفال َغْرَو اإِْن اأَ�سْ

جو�ب  جملة  تقدم  يالحظ  و�لظاهر  �لباطن  �لبناءين  ومبقارنة 
�ل�سرط على جملة فعل �ل�سرط، وفقا لقاعدة �لتحويل باإعادة �لرتتيب، 
كما حدث حتويل باحلذف للم�سند �إليه )��سم �أ�سبح( بناء على قاعدة 
�لتي  �لو�سفية )حا�سل(،  �لكلمة  ف�ساًل عن حذف  باحلذف،  �لتحويل 
ت�سغل موقع خرب ال �لنافية للجن�ص. كما حتول �ل�سمري )هاء �لغائبة( - 
�لذي ي�سغل موقع نائب �لفاعل مع ��سم �ملفعول )معجبة( - �إىل �سيغة 

�سرفية عدمية. 
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ا دَّ 5 - ل َتُلْوِمي الُفوؤَاَد اإِْن ُهَو �سَ
َدا)63( َيْخلَُق الـُحبُّ َوالـَم�َساِعُر َت�سْ

�لتحليلية من ق�سيدة جلر�با  �الأمثلة  �الأخري يف هذه  �لبيت  وهذ� 
بعنو�ن: )ُعْنـُفَو�ن( يتجاذب فيها �ل�ساعر حبل �لعناد مع زمان �لهوى، 

ويقول يف بيت �آخر من �لق�سيدة:
َيا َزَماَن الـَهَوى ِلِذْكَراَك اأَْهَدْيـ

َك ُتْهَدى)64( ْويِن َوَما ِلَغرْيِ ـُت حُلُ
 )� دَّ �سَ هو  �إِْن   �لُفوؤَ�َد  َتُلْوِمي  )ال  هي:  �لتحليل  مو�سوع  و�جلملة 
� �لفوؤ�د( وهي جملة تركيبية  دَّ وبناوؤها �لباطن: )ال َتُلْوِمي �لُفوؤَ�َد �إِْن �سَ
�سرطية، تقدمت فيه جملة جو�ب �ل�سرط على جملة فعل �ل�سرط، طبقًا 

لقاعدة �لتحويل باإعادة �لرتتيب. 
4 - خامتة البحث:

يل  وكتب  �الأمر،  يل  ي�سر  �أن  ونعمه،  �أف�ساله  و�أ�سكر  �هلل  �أحمد 
�لتوفيق، و�أعانني الإمتام هذ� �لبحث وهو �حللقة �الأخرية من �الأبحاث 
جر�با،  علي  بن  عي�سى  ل�سعر  �للغوي  �لبناء  لدر��سة  خ�س�ستها  �لتي 

و�أورد هنا يف خامتة �لبحث �لنتائج و�لتو�سيات على �لنحو �الآتي:
1/4 - النتائج:

�لتي  و�ملثل  �لقيم  يك�سف عن  �جتماعيًا  ميد�نَا  �لبحث  مادة  - متثل   1
�أمتهم  هم  يحملون  �لذين  �ملخل�سون،  �ل�سعر�ء  عليها  يحر�ص 
�ل�سعودي  �ل�ساعر  عند  �ل�سعرية  �الأغر��ص  تعددت  وقد  ووطنهم، 
عي�سى جر�با وتنوعت، وبد� ذلك جليا من خالل عدد من �لق�سائد 
�جلياد �لتي تعك�ص عالقته بو�لدته، وزمالئه �ل�سعر�ء، و�إح�سا�سه 

بهموم �أمته،  يف قو�لب �سعرية ر�قية معربة و�سادقة. 
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�لتحويلية  �لتوليدية  �لقاعدة  تطبيق  �إمكان  �إىل  �لبحث  و�سل   -  2
�الأ�سا�سية، لتحليل �جلملة �لرتكيبية يف �سعر عي�سى جر�با، وهي: 
�سار عليها  �لتي  نف�سها  �لقاعدة  ج  + ج(، وهي   + �أد�ة  )ج        

�لباحث يف حتليل �أمناط �جلملة �ملركبة. 
3 - �سار �لباحث على عدِّ �جلملة �لرتكيبية �ل�سرطية جملًة فعليًة، ومال 
�إىل تبني وجهة نظر علماء �لكوفة يف جو�ز تقدمي �لفاعل على فعله، 
و��سم �لفعل �لنا�سخ يف �جلملة �ال�سمية عليه، يف �سوء �حلرية �لتي 
تتميز بها �جلملة �لعربية، يف ترتيب مكوناتها؛ ��ستجابة ملتطلبات 

�ملعنى، ومت�سيا مع �ل�سياق �للغوي. 
4 - �رت�سى �لباحث �لق�سمة �لثنائية للجملة �لعربية، �إىل ��سمية وفعلية، 
و�أبان �لتغيري�ت �لتحويلية �لتي تطر�أ على �الأبنية �لباطنة للجملة 
�لقو�عد  بو��سطة  ظاهرة  �أبنية  �إىل  تتحول  عندما  �لرتكيبية، 
�لتحويلية، من حيث �حلذف، و�لزيادة، و�ال�ستبد�ل، و�إعادة ترتيب 

�لعنا�سر �لبنائية.
من  ت�سعة  ��ستخدم  جر�با  عي�سى  �ل�ساعر  �أن  �إىل  �لباحث  و�سل   -  5
)�إذ�،  وهي:  �لرتكيبية،  �جلملة  طريف  لربط  �لبنائية،  �لعنا�سر 
ملا ، كلما، من، �إْن، لوال، لو، �أنى، متى( وكانت �الأد�ة )�إذ�( �أكرث 
��ستخد�ما، تليها �الأد�ة )�إن(، وجاءت �الأد�ة )متى( �أقل ��ستخد�ما 

تليها �الأد�ة )َمْن(. 
�لداللة  �إىل  �لو�سول  يف  مهمًا  دورً�  لل�سياق،  �أن  �لباحث  �أثبت   -  6
جت�سيد  يف  ويوؤ�زره  �لبحث،  مادة  يف  �لرتكيبية  للجملة  �لرتكيبية 
و�سيغ  �سوتية،  وحد�ت  من  �لظاهرة،  �الإ�سارية  �لعنا�سر  �ملعنى 

�سرفية، وغريها. 
7 - �أثبت �لباحث �أن طريف �جلملة �لرتكيبية ميكن �أن ياأتيا متجان�سني، 
ومن  و�لفعلية،  �ال�سمية  �لبنائية  �لعنا�سر  متخالفني، من حيث  �أو 
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حيث �الإن�ساء و�خلرب، ومن حيث �لزمن، ومن حيث �الإثبات و�لنفي. 
�إىل تنوع  �أمناط �جلملة �لرتكيبية يف طرفيها؛ فقد  8 - و�سل �لبحث 
�أتى  �إليه، كما  �أتى �لطرفان موجزين، مكونني من �مل�سند و�مل�سند 
�أحدهما موجز� و�الآخر مو�سعا باملفعول وغريه من �لعنا�سر �ملكملة 
للمعنى. كما �أتت جملتا فعل �ل�سرط و�جلو�ب، مرتبتني على �الأ�سل، 

وعلى غري �الأ�سل.
2/4 - التو�سيات:

يو�سي �لباحث مبا ياأتي:
1 - ��ستكمال در��سة �لبناء �للغوي ل�سعر عي�سى جر�با، بدر��سة ظو�هر 

�مل�ستوى �ل�سوتي، مثل �لنظام �ملقطعي، و�ملماثلة �ل�سوتية. 
�لعربية،  علماء  جهود  بني  �ملز�وجة  حماوالت  يف  �ال�ستمر�ر   -  2
در��سة  يف  �ملختلفة،  �جتاهاتها  يف  �ملعا�سرة  �الأل�سنية  و�لنظريات 
و�لبيئات  �ملتعاقبة،  �لع�سور  يف  ونرث�،  �سعر�  �لعربية   ن�سو�ص 

�جلغر�فية �ملختلفة. 
3 - �لعمل على ك�سف �جلانب �الجتماعي �لذي تعك�سه �الأعمال �الأدبية 

�ل�سعرية و�لنرثية، و�سال للدر�ص �للغوي مبعطيات علم �الجتماع.
تنمية  �ل�سعرية عند عي�سى جر�با يف  �للغوية  �ملادة  �ال�ستفادة من   - 4
�ملهار�ت �للغوية، وتعليم �لعربية للناطقني بها، وللناطقني بغريها، 

وبخا�سة يف �مل�ستوى �ملتقدم.
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الظـواهر وال�سمات الأ�سلوبية

يف �سعر عبدالله بن علي اخل�سري

اإلهام بنت عبدالعزيز الغّنام)*(

متهيــــــد:
عام  ب�شكل  �أدبية  بنه�شة  �ل�شرقية  باملنطقة  �لأدبية  �حلياة  حفلت 
من  و��شح  عطاء  يف  متّثلت  خا�ص،  ب�شكل  �لأح�شاء  حمافظة  ،ويف 
فنية  ظاهرة  وتلك  �شتى،  �أدبية  �أجيال  من  ل�شعر�ء  �ل�شعرية  �لدو�وين 
دو�وين  يف  �لو��شحة  �لكرثة  هذه  تتاأّتى  ل  �إذ  حقًا؛  �لدر��شة  ت�شتحق 
�ل�شعر �إل من نه�شة �شعرية وذ�ئقة فنية نلم�شها - عند �ل�شباب خا�شًة 
�ل�شعري  - �لذين حملو� على عاتقهم م�شوؤولية �حلفاظ على موروثهم 
وهويتهم �لوطنية، وقد وّفر لهم نادي �لأح�شاء �لأدبي �لأر�شية �ملالئمة 

لتفعيل جهودهم، وفتح �لآفاق �أمام طاقاتهم.
علي  بن  عبد�هلل  لل�شاعر   قدري«  »هذ�  �شعر  ديو�ن  �أيدينا  وبني 
/2012م(،  )1434هـ  �لأدبي  �لأح�شاء  نادي  �إ�شد�ر�ت  من  �خل�شري، 
�ملربز،  مبدينة  )1391هـ/1971م(  عام  �لأح�شاء  مو�ليد  من  و�ل�شاعر 
حممد  �لإمام  جامعة  من  �لعربية  �للغة  يف  �لبكالوريو�ص  على  ح�شل 

)*(  كلية اآلداب جامعة الملك فيصل - السعودية.
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ون�شر ق�شائده  �ل�شعر يف �شن مبكرة،  �شعود عام )1412هـ(، كتب  بن 
بجمعية  �لثقايف  �ملقهى  ر�أ�ص  �لأدبية،  و�ملجالت  �ل�شحف  يف  ومقالته 
�لأدبية  �لأم�شيات  من  �لعديد  يف  �شارك  بالأح�شاء،  و�لفنون  �لثقافة 
�لإذ�عية  �لرب�مج  من  �لعديد  يف  �شاهم  �ل�شعرية،  و�ملهرجانات 

و�لتلفزيونية)1(. 
مقدمة: ملحات عن الديوان:

ولعلَّ عاطفتني  �لكثري،  �ل�شيء  �جلّيا�شة  �لعاطفة  فيه من  �لديو�ن 
�حلزن،  وعاطفة  �حلب،  عاطفة  هما:  �لديو�ن  هذ�  �أطر�ف  تتجاذبان 
ويغلب ذلك على ت�شمية �لق�شائد، ففي �لعاطفة �لأوىل تظهر عناوين 
و�حلب  �لع�شق،  �شرفة  ومن  عنو�ين،  و�حلب  حبيبي،  تغادر  )ل  مثل: 
عزف ثائر، وع�شق يف حمر�ب �مر�أة( و�لثانية تظهر يف �لعنونة كذلك، 

مثل: )جدر�ن �لوهن، وخريف �لعمر، ول ترحلي �أمي(.
�أمه  بوفاة  غامر  حزن  و�لفرح،  �حلزن  بني  �إذن  �لديو�ن  يتاأرجح 
و�أبيه، ولكن هذ� �حلزن ي�شل به �أحياًنا �إىل حزٍن غري مربر حيث جتده 
يت�شور �ملوت و�لقرب، يقول يف بد�ية ديو�نه،  وهو يدخل علينا من بو�بته 

وقد لّفه �حلزن، يقول:

�لإ�شد�ر�ت  من  كثري  ديدن  »وهذ�  حم�ص،  ذ�تي  �لديو�ن  فجاء 
ولي�ص  قلياًل،  �إل  تغادرها  تكاد  ل  �ل�شاعرة  �لذ�ت  حول  تدندن  �لأوىل، 
ذلك عيًبا، بل هو لون من �ألو�ن �لتهيئة و�ل�شتعد�د للتحليق يف �لف�شاء 
�لديو�ن  و�لروؤى. فق�شائد  و�لعو�طف  �مل�شاعر  لكل  يت�شع  �لذي  �لو��شع 
به �أمه على �لطري�ن، يطري ولكن من  يف ذ�تيتها  ت�شبه �لفرخ �لذي ُتدرِّ

وكــــم �ــضــاقــت بــــاأقــــداري الــقــفــاُر
وقـــــري قـــد اأحـــــاط بـــه الــ�ــضــواُر
املـزاُر)2( عــنــه  نــــاأى  قــد  ورحــلــي 

مـــلـــلـــُت الـــلـــيـــل اأعــــيــــاين الـــنـــهـــاُر
تـــوؤرجـــحـــنـــي ريــــــاح املــــــوت حــزنــا
يكتـويني ظــهــري  فـــوق  ــي  ـــ وهــّم
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جناحيها،  حتت  ليختفي  �أدر�جه  عاد  �لبتعاد  حاول  ما  و�إذ�  حولها،  
ل  ق�شيدة  ع�شرة  �شت  فاأنت جتد  ذ�تي،  بوح  �لديو�ن  ق�شائد  فمعظم 
تخرج عن �لد�ئرة �لرئي�شة يف حياة �ل�شاعر، فما يتعلق مب�شاعر �حلب، 
�بنه  حادث  يف  �لأبوة  وم�شاعر  و�أمه،  �أبيه  مرثيتي  يف  �لبنوة  وم�شاعر 
�ل�شغري، وم�شاعره �لزوجية، كلها ت�شب يف �لذ�ت، حتى عندما حاول 
�لطري�ن يف مدح �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز،  ويف رثاء �ل�شاعر �لكبري 
غازي �لق�شيبي »يرحمه �هلل« ويف حماور�ته مع بع�ص �ل�شعر�ء هو يعود 

�إىل �لذ�ت من منطلق �لإعجاب ، و�ملجاملة ، ورّد �جلميل«)3(.
ولي�شت �لذ�تية �شيئًا جديدً� �أو طارئًا على �ل�شعر �لعربي منذ �أقدم 
ع�شوره ، فهو �شعر غنائي ب�شكٍل عام ، و�لذ�تية �أو �لوجد�نية �شمة من 
ف �أ�شحاب مدر�شة �لديو�ن �ل�شعر باأنه  �شمات �ل�شعر �لغنائي، وقد عرَّ
»ترجمة عن وجد�ن �ل�شاعر وعو�طفه �لذ�تية وحياته �لباطنية فال�شعر 

مر�آة �حلياة بخريها و�شّرها وهو ت�شوير �شادق ُيد�جي ول يخدع«)4(.
�لبتد�عي  �ل�شعري  �لنتاج  على  بظاللها  ُتلقي  �لذ�تية  وجند 
يف  �ملهم  �مللمح  وهي  ل�شيما  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  �شعر�ء  عند 
�لجتاه �لرومانتيكي �لذي تابعه �شعر�وؤنا باهتمام، فرن�هم يكتبون يف 
�أحيان  يف  �ملرتبطة  و�لنف�شّيــة  �لذ�تّيــة  باجلو�نب  �ملتعلقة  �ملو�شوعات 
كثرية بعن�شر �لتفكري و�لتاأمل ؛ لأن مقيا�ص �ل�شعر �ل�شحيح �حلّي عند 
زعيم �ملجددين �ل�شعوديي �ل�شاعر �ل�شعودي حممد ح�شن عو�د)*( »هو 
�أن يغمر �لنف�ص بالإعجاب ويحّفزها �إىل �إفا�شـة �لثناء على �ل�شاعر حني 
يقر�أه �لقارئ وهو م�شرت�شل يف عامل �آخر من عو�مل �لنف�ص �لتي تقّدر 
�لذي  ذلك  ،وهو  �لفّن  وروعة  �ل�شدق،  بعظمة  وتوؤمن  و�لقوة  �جلمال 
ي�شت�شّف �لفكر من ور�ء نغماته ومو�شيقاه �أجمل معابر �لنف�ص �لإن�شانية 
�إىل �آفاق �لكمال �لب�شري. ول يعني �ل�شعر �أن يكون �ألفاظًا ومعاين و�إمنا 
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�أمٌر �آخر ور�ء �لألفاظ و�ملعاين و�لتعابري«)5(، و�لأمـر �لآخر هو �لإن�شان، 
وهو ماحّدده �لعّو�د يف مو�شوع �ل�شعر.

�ململكة  يف  �ل�شعر�ء  تناول  لل�شعر،  �لتعريف  هذ�  من  و�نطالقًا 
�لعربية �ل�شعودية - عامة - و�شعر�ء �ملنطقة �ل�شرقّية - خا�شة - مو�شوع 
�لإن�شان باعتباره جوهر �لعملية �لإبد�عية، وتنامت عندهم مو�شوعات 
تخ�ّص �لإن�شان و�لأ�شياء �أكرث  �لت�شاقًا به، فرن�هم يكتبون يف �لتاأمل، 
و�ل�شكوى، و�لياأ�ص، و�لغرت�ب، و�ملتاأمل يف ق�شائد ديو�ن »هذ� قدري« 
يجد �تكاء �ل�شاعر يف بع�ص ق�شائده على هذه �ملو�شوعات وما تفّرع منها 
من مو�قف وحالت كالقلق، و�لأرق، و�حلرية و�ل�شياع، و�لقَدر، و�ل�ُشهد 

و�لهيام.. وغريها من �ملو�قف �لتي جت�ّشد هموم �لإن�شان وحريته. 
ي�شم �لديو�ن )25( ق�شيدة من نظم �ل�شاعر ، منها )20( ق�شيدة 
يف  »و�ملتاأمل  �لتفعيلي،  �ل�شعر  من  ق�شائد  و)5(  �لعمودي،  �ل�شعر  من 
�لعميق  �لفكري  ُبـعدها  يف  و�نبناءها  تنّوعها  يالحظ  �لديو�ن  ق�شائد 
على فكرة �لهوّية من جانب، و�لق�شائد �لتي متثل هذ� �جلانب منها: 

)مرحى �أبا متعب، �لأح�شاء ع�شقي �لأبدي، هذ� �خلليج(.
دون  و�لتحديث  �لتجريب  مناخات  على  �لنفتاح  �لثاين:  و�جلانب 
�لذوبان بها، من ذلك: )رمبا �أ�شبح طفاًل، جدر�ن �لوهن، �عرت�ف مل 
يكتمل، لتغادر ياحبيبي، ع�شق يف حمر�ب �مر�أة، �حلب عزف ثائر(.
�لتز�مًا  وجمازً�،  حقيقة  و�أخرى:  ق�شيدة  بني  ما  �لآليات  تنّوعت  فقد 
ترميزً�  وو�شوحًا،  غمو�شًا  خربيًا،  وتركيبًا  �إن�شائيًا  ت�شاوؤًل  وعدوًل، 
وتعيينًا. كما �ختلفت �ملقا�شد و�لنو�يا �لتي تدور عليها هذه �لن�شو�ص 
�لإبد�عية: فمنها ما ي�شعى �إىل ت�شجيل موقف حول ق�شية فكرية، �نظر: 
)�أنا قدر، �أنا �ل�شغري(، ومنها ما يروم �لإدلء ب�شهادة �إبد�عية، �نظر: 
)�ل�شعر روحي، ق�شة �شاعر(. �أو يقدم وم�شة ذ�تية �أو ذهنية من منطلق 
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عماد  �لإن�شان  فيها  يكون  �لتي  �ملتفاعلة  �لوجودية  �حلري�ت  من  جملة 
�لدور�ن يف مفرتق من �مل�شالك، �نظر: جدر�ن �لوهن ، لترحلي �أمي، 

ما عاد للبحر �أمو�ج و�شطاآن، �حلب عزف ثائر، طال �نتظاري«)6(.
عني  فاإن  لذ�  �ل�شاعر،  �إنتاج  وباكورة  �لأول  �لغر�ص  هو  و�لديو�ن 
�لناقد قد تغ�ص �لنظر عن بع�ص  �لهنات �ل�شعرية �لتي جندها يف بع�ص 
ق�شائد �لديو�ن فيما يتعلق بالأ�شلوب و�ملعاجلة، من جمل �شردية �أقرب 
للنرث من �ل�شعر، كذلك �أخطاء �إمالئية و�إيقاعية، عبار�ت غري �شعرية 

حتتاج �إىل �إعادة �شياغة)7(.
اأبرز الظواهر وال�ّضمات الأ�ضلوبية: 

املبحث الأول: �للتز�م باللغة �ل�شعرية: وهذ� ل يعني �أن �ل�شعر له 
لـــغة يخت�ّص بها وي�شتاأثرها دون �لنرث؛ ذلك �أن �ألفاظ �للغة حقل مباح 
لل�شعر لغة خا�شة به، فاإمنا ير�د  �إن  ُيقال:  �أنه حني  �إل  لهذين �لفنني، 
�أن للكلمة يف �ل�شعر بريقًا و�شحرً� يتاأتى لها من طرق خمتلفة؛ كالروؤية 

�لإن�شانية، و�لعاطفة �ملتدفقة، و�لنغم �ملوّقع)8(.
من  لبد  �إذ  كاملة،  دللتها  تعطي  �أن  ت�شتطيع  ل  مفردة  و�لألفاظ 
�ألفاظ  »و�لعبارة جمموعة  تامة:  �أو يف عبارة  تامة  وجودها يف تر�كيب 
من�ّشقة على نحو معني لأد�ء معنى ذهني �أو معنى �شعوري، و�لألفاظ ل 

ت�شتطيع �أن تعطي دللتها كاملة �إل يف هذ� �لن�شق«)9(.
و�إذ� كانت �للغة قدرً� م�شرتكًا بني �لأدباء ، فاإن �ل�شاعر قد ياألف 
بع�شًا من �لألفاظ دون غريها، وهذ� �لإلف منقاد يف �ملقام �لأول �إىل 
ذوق �لذ�ت �ل�شاعرة ، ومبلغ �إح�شا�شها بقدرة �للفظ على نقل �مل�شاعر، 
ومن هنا كان لكل �شاعر معجمه �خلا�ص �لذي يتمّيز به �شعره ، ويت�شل 
�ملعجم �ل�شعري لل�شاعر - عمومًا - مبا تر�كم من �ألفاظ �لأمة على مّر 
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�لع�شور، غري �أن �ل�شاعر يّنمي مفرد�ته �خلا�شة تبعًا لتجربته، ف�شاًل 
عن تاأثره بالتطور�ت �حل�شارية وحت�شيله �ملكت�شب.

باللغة  �ل�شاعر  �عتز�ز  يجد  قدري«،  »هذ�  لديو�ن  �ملتاأمل  �إن 
�لف�شحى، �لتي نظم بها ق�شائد ديو�نه، دون �أن ُيلحقه بال�شعر �لعامّي، 
�لهوميل،  �ململكة، وقد عرّب د. ح�شن  كما هو �حلال عند بع�ص �شعر�ء 
�ل�شعر�ء          من  ُعرف  »وقد  بقوله:  �لعامّي  �ل�شعر  من  �ملتحّفظ  ر�أيه  عن 
�لعامية  يخلط  وَمن  و�لف�شحى،  بالعامية  ينظم  َمن  �ململكة(  )�شعر�ء 
�ملفردة  �إىل  �لعامية  نفذت  لقد  �لعامية،  �إىل  يدعو  وَمن  بالف�شحى، 
و�إىل �لرتكيب، ومل ُترث جدًل لأن جمال �لتحرك �مل�شبوه �شّيق.... ولأن 
وطو�عيتها،  بي�شرها  �لعامية  ت�شتهويه  ملن  ف�شيح  جمال  �لعامي  �ل�شعر 
�أهد�فها مما  وف�شحت  تعّرت  �لف�شحى  �مل�شبوهة �شد  ولأن �حلمالت 
�شرف �لأدباء يف �ململكة عن �إعادة �لتجربة، ولأن �لطابع �لديني يحّد 
من �لقبول مبثل هذه �حلركات، كما �أن ت�شّرب مثل ذلك مرّده �ل�شعف 
�أو  قبوله  لميكن  ب�شلة  �لعامية  �إىل  ماميّت  وكل  �ل�شاعر،  عند  �للغوي 

�لنظر يف �أي تربير نحوه«)10(.
ق�شائده  معظم  يف  �لعمودي  و�ل�شكل  بالف�شحى  �لتزم  فال�شاعر 

متاأثرً� مبالمح �لغنائية �لوجد�نية، من ذلك ق�شيدته »�أنا قدر« يقول:

دللتها من  قرب  ملجرد  لياأتي جز�فًا  �لألفاظ  �ل�شاعر  �ختيار  �إن 
�للفظ  �ل�شاعر تختار  �لتجربة يف د�خل  تاأتي »لأن دو�فع  و�إمنا  فكرته، 
من  هائلة  �أكو�م  يف  غا�شت  قد  تكون  �أن  بعد  �إليه  وتطمئن  وتعتمده 
�لألفاظ«)11(. و�إذ� تتبعنا �لأ�شول �ملعرفية و�للغوية �لظاهرة يف ديو�ن 

�ل�شاعر، وجدناها تنبع من ثقافتني:

وُيـــلـــهـــيـــنـــا عــــن الــــفــــرح انــــدثــــاُر
يـــقـــاذفـــنـــي وتــــنــــعــــاين الـــبـــحـــاُر
وقـــلـــبـــي كـــالـــفـــ�ـــضـــاء ولمـــــــــداُر

اأنــا واحلــزن ن�ضمر كــّل حنٍي  ....
عــتــيٍّ مـــــــوٍج  عـــلـــى  نــفــ�ــضــي  اأرى 
اأنـــــــا قـــــــدٌر وهـــــــذا �ـــضـــفـــُر روحــــي
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و�للغوية  و�لأدبية  �لدينية  �لكتب  من  م�شتمدة  تر�ثية  ثقافة   - �أوًل 
و�لتاريخية، وت�شتوحي �آثارها يف كثري من �لألفاظ �ملنتقاة، فهذه �لثقافة 
�ل�شاعر،  ذ�كرة  تختزنها  خا�شة  لغة  تكوين  يف  فاعاًل  �إ�شهامًا  ت�شهم 
وت�شتدعيها ذ�ئقته متى �شاءت من خالل جتاربه �ل�شعرية، »�إن ��شتعمال 
�أن  �ل�شاعر  ��شتطاع  متى  لذ�ته  مذمومًا  ليـ�ص  �لقدمي  �للغوي  �ملعجم 
بحيث   ، �ملنا�شب  �لتوظيف  وتوظيفها  �لرت�ثية  �ملفردة  ��شتثمار  يح�شن 
��شتثنائية  قدرة  ُيعــّد  هذ�  �إن  بل  ومقنعة،  �شادقة  جتربة  عن  ت�شدر 
على �لإفادة من معطيات �ملفرد�ت �لتي حتمل بني طياتها زخمًا دلليًا 
�أو  �إن�شانية  روؤية  يف  توظيفها  فيح�شن  �ل�شعرية،  �لذ�كرة  ي�شتوطن 
تاأملية معا�شرة«)12(، و�ملتاأمل يف ديو�ن »هذ� قدري« يجد  �أو  وجد�نية 
�أن �للغة �لرت�ثية لها دور فاعل يف نقل روؤية �ل�شاعر و�لتعبري عن جتربته 
�ل�شعرية ، ومن �ل�شو�هد على �لثقافة �لرت�ثية، ق�شيدة »�لأح�شاء ع�شقي 

�لأبدي«)13(، يقول:

ثانيًا - ثقافة منّوعة م�شتمدة من تيار�ت �لع�شر �ملختلفة، فاملعجم 
�أبرز  ومن  �حل�شاري،  بالتطور  تتاأثر  �لتي  �ل�شعر  عنا�شر  من  �ل�شعري 
�ملوؤثر�ت �لتي �أثرت على �للغة �ل�شعرية، �ملوؤثر �لنف�شي �لوجد�ين، فقد 
�أ�شهمت �لتجارب �لوجد�نية عند �شعر�ء �لتجديد يف �ملنطقة �ل�شرقية، 

و�ضريانا نب�ضاً  �ضاغه  »وطــرفــة« 
واألــوانــا األــوانــاً...  اأ�ضقيتني احلــبَّ 
اإىل الر�ضوِل .. اأرادوا ال�ّضلم عنوانا
طـــوعـــاً وحـــبـــاً واإجــــــاًل واإحــ�ــضــانــا
ن�ضوانا الوفد  فقام  بقوم،  مرحى 
فذا »جواثى«)*( يزيُد القلَب اإميانا
اأ�ضجانا احلــبَّ  يــثرُي  العقري  بحُر 

... ورحُت اأ�ضمُع هم�س ال�ضعر مبتهجاً
مفتخراً اأح�ضاء  يا  اأر�ضك  ع�ضقُت 
كفاِك فخراً بعبد القي�ِس حني اأتـوا
وعــانــقــوا رايــــة الإ�ـــضـــاِم مــن يــدِه
ي�ضبقُه القلب  ونب�ُس  النبي  قــال 
اإن كان يف عبد قي�ٍس زهــُو مفخرٍة
والـــيـــوم َ يــجــمــعــنــا يف ظـــّل ذاكـــــــرٍة
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جهة،  من  قائلها  بنف�شية  مت�شلة  لغوية  مبفرد�ت  �ل�شعر�ء  �إمد�د  يف 
تكون  تكاد  لغة،  �لت�شال  هذ�  وكّون  �أخرى،  جهة  من  �لفكر  وبخيوط 
�للغة  تلك  حملت  حيث  �لتجديد،  �إىل  �لدعوة  مع  �لتو�وؤم  يف  �أمنوذجًا 
�لذ�تي دون  �لوجد�ين  �ل�شعر  لغة  �لتجديد، و�قرتبت كثريً� من  �شمات 
عند  �لثقافة  هذه  وتربز  �لعقل)14(.  ولغة  �لفكر  دور  ور�ءها  تخّلف  �أن 
�ل�شاعر عبد�هلل �خل�شري - خا�شة - يف �ل�شعر �لتفعيلي ، ومن �ل�شو�هد 
�ل�شعرية للثقافة �مل�شتمدة من تيار�ت �لع�شر، �ملقطع �لأول من ق�شيدة 

»رمبا �أ�شبح طفاًل« يقول:
غاب عني

 يف متاهات الدروِب
كان ي�ضعى للهروِب
بني هاتيك املنازْل

مل ي�ضافر
فاأنا اأعرف طفلي 
يعزُف الناَي هناَك
عند ذرات الرماِل

عند زفرات ال�ضواحْل.
�ملوحية  �ملعرّبة  �للفظة  �نتقاء  على  �حلر�ص  الثاين:  املبحث 
�لغريبة  �لألفاظ  ��شتخد�م  من  بالتقليل  وذلك  �لدللة،  �لو��شحة 
و�لنادرة و�لقامو�شية ، وبالبتعاد عن �لألفاظ �ملبتذلة، فق�شائد �ل�شاعر 
خرجت معظمها حاملة �لألفاظ �لد�لة على �ملعنى كما يريدها �ل�شاعر 
دون �للجوء �إىل �ألفاظ �شوقية، ومن �حلر�ص على �نتقاء �للفظة �ملوحية 
�ملفردة  �أن  �ملعلوم  فمن  لالألفاظ،  �ل�شوتي  �لإيحاء  توظيف   : و�ملعربة 
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ولكن  ت�شّع من خالله،  �شياق معني  دون  »دللة م�شتقلة  لتوؤدي وحدها 
قد يكون للمفردة ظل معني توحي من خالله باإيحاء�ت �شوتية ت�شاهم 
يف تعزيز �ملعنى �ملر�د، حيث تتطابق �ملفردة مع �جلو �لعام �لذي بعي�شه 

�ل�شاعر ويتحّدث عنه ...«)15(.
ي�شتخدم  و�لفرح  و�لبتهاج  و�ل�شتياق  �ل�شوق  مو�قف  يف  فال�شاعر 
�لألفاظ ذ�ت �ملقاطع �ل�شوتية �لق�شرية، من ذلك ق�شيدة »�شالٌم كّلـه 
�إىل »ُجزر �لقمر«،  �أن�ص« عند �بتعاثه من �لوز�رة  »�أم  ُقبُل »�إىل زوجته 

ومنها :

فالأبيات حافلة باألفاظ قليلة �حلروف وق�شرية �ملقاطع ،من مثل: 
و�لتي  �لقو�يف«  »ربيع  ق�شيدة  كذلك  جزر..  هجر،  عجـُل،  �أمُل،  ُقبل، 

قالها لل�شاعر حممود بن �شعود �حلليبي:

نالحظ �ألفاظ �لق�شيدة قليلة �حلروف وق�شرية �ملقاطع، من مثل: 
�أتاك، عذب، يزهو، تخّط، ي�شمو، ي�شامر، يحاو .

ي�شتخدم  جنده  ع�شيبة،  نف�شية  حالة  يف  �ل�شاعر  يكون  وعندما 
»�أنا  ق�شيدته  ذلك  من  وم�شّعفة،  طويلة  �شوتية  مقاطع  ذ�ت  �ألفاظًا 

ـــــُل ـــ ـــ ـــ ـــــام كــّلــــــــــــــــــــــــــــــــه اأمـــ ـــ �ــضـــ
عجـــــُل ُمــقــبــــــــــــــــــــٌل  اإين  ِح 
ينتقـــــــُل ال�ضــــــوق  وفــيــه 

ـــــُل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــاأرحتـــ ـــــزر  ـــ ـــ جـــ اإىل 
وحلني يف الهوى ثمـــــُل)16(

... كــفــجـــــٍر جــديـــــْد كـــواحـــة حــــــبًّ
ويــ�ــضــمــو بــديــعــا كــ�ــضــحــٍر فــريــْد
يحاوُر طفا ويرثي الفقيْد)17(

ــــــــاٌم كــلــــــــــــــــــــــــــه ُقــبــــــــــــــــــــُل ـــ ـــ �ــضـــ
�ـــــضـــــام  يـــاحـــبـــيـــب الـــــرو
اأ�ـــضـــامـــُر مــــوج �ــضــــــــــــــطــاآين
�ضنــــعا اإىل  هــجــر  فــمــن   
ـــــي ـــ ـــ اأنــــــا املـــ�ـــضـــتـــاق يــــا اأمــلـــ

فــ »حمــمــود« يزهو كــرو�ــٍس بهيٍّ
يـــــــداُه تــخــــــــطُّ �ــــضــــروب الــبــيــان
يــعــانــق قلباً بــــحــــراً....  يــ�ــضــامــُر 
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د�خل  �شاهق  علوٍّ  من  �شقط  �لذي  �ل�شغري  �بنه  ل�شان  على  �ل�شغري« 
�لبيت، ومنها:

�ألفاظ ذ�ت مقاطع طويلة منها: جتاذبتني،  �ل�شابقة  ففي �لأبيات 
و�أ�شكنتني، و�أ�شالئي،  ممّزقــة، مّو�ل بّحار، تّهزين... وغريها.

ومن ذلك ق�شيدة »من �شرفة �لع�شق« يقول:

نلمح �ملقاطع �لطويلة يف �لأبيات �ل�شابقة و�لتي تعك�ص حالة �لوجد 
و�حلزن منها، ُيـ�شلينا، تنع�شنا، يطفئنا، يغتالني، يجتاح.

و�إيحاء�ت  دللت  حتمل  �لذ�تية  �لتجارب  يف  )�خلريف(  ولفظة 
جديدة، تكاد تكون �شاهدً� ناطقًا على �لتوظيف �حلديث للغة يف جتارب 
كما  �لقدمي،  �لعربي  �ل�شعر  يف  باخلريف  نلتقي  �أن  »قّل  �إذ  �ل�شعر�ء؛ 
نلتقي بال�شتاء و�لربيع و�ل�شيف، فهذه �لف�شول �لثالثة متميزة و��شحة 
�ملعامل، متقابلة تقابل �لليل و�لنهار، على حني يقف �خلريف معربً� بني 
�ل�شيف و�ل�شتاء، ليلتفت �إليه �إل �أ�شحاب �لوجد�ن �لذي يــعي ما حتمل 
هذه �لتحولت من دللت ورموز«)20( من ذلك قول �ل�شاعر من ق�شيدة  

»خريف �لعمر«:

واأحــجــاِر �ضخر  على  واأ�ضكنتني 
ــــــاِر بحَّ مــــّوال  ي�ضعله  واحلــــزن 
اأودت بحلمي اإىل خانات اأ�ضفاِر)18(

والدمع جمر على اخلدين ي�ضـلينا
ليالينا تهوى  ال�ضبا  اأغـاين  ول 
تــاقــيــنــا اإّل  يــطــفــئــنــا  ولـــيـــ�ـــس 
مرا�ضينا)19( يف  دّوت  الآه  و�ضرخة 

اإين حملت جراحاتي على كفني)21(

هاربة املـــوت  ريـــاح  جتاذبتني   ...
ممّزقـة واأ�ــضــائــي  وحــدي  بقيت 
.. تهـّزين من بقايـا احللم عا�ضفة

نبكي جوًى والهوى ما عاد ي�ضقينا
ع�ضنا معاً لرياح الو�ضـل تنع�ضنا
يحرقنا ال�ضوق  لهيب  معذبون 
يغتالني املوج يجتاح الهوى �ضفني

يتبعني العمر  وخريف  هنا  اإين 
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لقد حتّولت دللة �خلريف عند �ل�شاعر عبد�هلل �خل�شري، من جمرد 
زمن لف�شول �ل�شنة �إىل دللة �أبعد و�أكرث عمقًا، فهي ذ�ت طابع خا�ص 
يعك�ص �حلالة �لنف�شية لل�شاعر باأبعادها �حلزينة، �إذ تعني له �لإح�شا�ص 
باملوت �لو�شيك، ونهاية �حلياة، وتهالك �لعمر �أمام دورة �حلياة، وكاأمنا 
و�لياأ�ص.  بالكاآبة  وموحيًا  و�لنهاية،  لالحت�شار  معادًل  �خلريف  �أ�شبح 
فاألفاظه )يعاين، ق�شوة، �آهاتي، غربة، تاهت، �شاخت، �ل�شجن( عرّبت 
ثروة  فيها  تربز  �لتي  �لأخرى  �جلو�نب  .ومن  �حلقيقية   معاناته  عن 
فعندما  �لدللة،  قريبة  �لألفاظ  �أو  �ملرت�دفات  ، جانب  �للغوية  �ل�شاعر 
�ألفاظ  يتحدث �ل�شاعر عن جتاربه �ل�شعرية ليجد نف�شه حم�شورً� يف 
حمددة ،بل يتخري ملاأ�شاته �ألفاظها �ملنا�شبة من معجمه �للغوي كما يف 
قدٌر)22(،  �أنا  �أخرى منها:  ولل�شاعر ق�شائد  �لعمر(  ق�شيدته )خريف 

�ل�شعر روحي)23(، جدر�ن �لوهن)24( يقول:
هذا مداري بني اآهات القدْر

بني الق�ضيد اإذا تغّزل واعتذْر
وعلى �ضفوح الذاكرة

بني الفكْر
ال�ضعُف دربي يف م�ضافات الزمْن

والياأ�س بوحي عند جدران الوهْن
�ضّلمت لاأقدار ن�ضج حكاياتي 

و�ضاألته عن ق�ضتي 
عن �ضرخة تاهت واأعياها ال�ضجْر

و�شوح  على  �ل�شاعر  حر�ص  جند  �لديو�ن،  ق�شائد  در��شة  ومن 
�لألفاظ و�لرت�كيب، و�لبعد عن �لغمو�ص و�لإبهام، »تبدو بر�عة �ل�شاعر 
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�مل�شطحة  �لق�شيدة  بني  �لفا�شل  �حلّد  جتلية  �لنقد  ومهمة  و�أ�شالته، 
و�لق�شيدة �ملغلقة، وما مل يتمكن �ل�شاعر من �نتز�ع �ل�شتجابة باإتاحة 

�لفر�شة لإدر�ك مر�ميه فاإن �لعملية �لإبد�عية تبوء بالإخفاق«)25(. 
برزت  وقد  �ملحلية،  بالبيئة  �ل�شاعر  �أ�شلوب  تاأثر  الثالث:  املبحث   
ق�شائد  ثنايا  يف  �ملتناثرة  و�لرت�كيب  �ملفرد�ت  يف  �لتاأثر  هذ�  مالمح 
�لديو�ن، »و�ملفردة �لبيئية ذ�ت ح�شور قوي وفاعل يف معجم �ل�شعر�ء 
ل�شعر�ء  �متد�دً�  يعتربون  و�أنهم  ل�شيما  �ل�شعوديني،  �لبتد�عيني 
يفرون  �لذي  �لِبكر  عاملها  حيث  بالطبيعة  هامو�  �لذين  �لرومانتيكية 
�ملفرد�ت  ي�شتخدم  �ل�شاعر  فنجد  �ملادية«)26(،  �حلياة  ق�شوة  من  �إليه 
�لد�لة على �ملظاهر �لإيجابية و�مل�شتمدة من �لبيئة يف بع�ص ق�شائده، 
ومنها )خيمة، ربا �ل�شحر�ء، نخلة �لعز، �ل�شعف، �لرطب، �خلليج....(

وغريها، يقول من ق�شيدة »مرحى �أبا متعب«:

د ويتغنى مبفرد�تها، كما يتغنى �حلبيب   وهو يف ع�شقه لو�حته يعدِّ
بتفا�شيل حمبوبته، فتظهر �أماكن �لأح�شاء: فم�شجد جو�ثى و�لعقري هي 

من تلك �ملفرد�ت، يقول: 

يقول من ق�شيدة »�لأح�شاء ع�شقي �لأبدي«:

فرن�ه  �لبيئة،  من  �مل�شتمدة  �لطبيعة  مظاهر  �ل�شاعر  وت�شتهوي 
يتغنى بها يف ثنايا ق�شائده، من ذلك: �ل�شفاف، �لبحر، �لأمو�ج منظر 

�لنخلة، �لزهر و�لريحان، موج �لبحر.. يقول:

والأدبــــا ال�ضعر  تــنــاغــي  الــــوداد  ت�ضفي 
ما اأجمل ال�ضعَف امل�ضـــقول والرطبـا)27(

ـــا الــ�ــضــحــراء مـــا بــرحــت وخــيــمــة يف رب
ونـــخـــلـــة الـــــعـــــّز تـــ�ـــضـــمـــو يف مـــرابـــعـــنـــا

و�ضّع نور الهدى من في�ضه العطِر)28(

بحر العقري يثري احلبَّ اأ�ضجانا)29(

دفقاً من العطر اإذ ين�ضاُب ريحانا 

فــذا »ُجــواثــى« اأ�ــضــاء الأر�ـــس م�ضجده

والـــــيـــــوم يــجــمــعــنــا يف ظـــــل ذاكــــــرة

على ال�ضفاف جميل ال�ضعر اأ�ضكُبُه
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بحر  �أمو�ج  ب�شماع  و�لفرح  و�لن�شوة  �ل�شاعر حالة �حلنني  وتكتنف 
من  يقول  �شمعه،  يف  ترّن  ماز�لت  �لتي  �لغو�ص  نغمة  ،وتذّكر  �خلليج 

ق�شيدة  »هذ� �خلليج«)29(:

�إحدى  �لت�شاد  بنية  ُتعد  والتناق�س:  الت�ضاد  الرابع:  املبحث 
�لبنيات �لأ�شلوبية �لتي تغني �لن�ص �ل�شعري بالتوتر، و�لعمق و�لإثارة، 
وتقوم هذه �لبنية على )�جلدل(، �لذي يعني وجود حالة تناق�ص و�شر�ع 
وتقابل، �إن �ملفرد�ت �ملوؤلفة لبنية �لت�شاد يف �لن�ص، تعمل على �إجناز 
مفارقة دللية و�شورية فيما بينها، عرب عن�شر �ل�شر�ع �لذي يح�شل 
�ل�شاعر  �إل مباهيتها حني ي�شع  تغدو �شعرية  �ملت�شاد�ت، ول  عادة بني 
معناهما،  يف  متناق�شتني  مت�شادتني/  جملتني  �أو  لفظتني  �ملتلقي  �أمام 
�حلركة  عن  للك�شف  �لتطابق  �أو  �لت�شاد  هذ�  »توظيف  �إىل  يدفعه  فهو 
�لفكرية يف حنايا �لرتكيب و�لن�ص كله، عندما حتتّك هذه �ملتناق�شات 
كا�شفة عن تكنيك �لكاتب �أو �ل�شاعر يف �لتعامل مع �للغة«)30(، فاحلياة 
�لأر�ص،  �ل�شماء/  �ملوت،  �حلياة/   ( و�ملت�شاد�ت  باملتناق�شات  مليئة 
�إلخ، مما يدعو �لإن�شان �إىل �لتفكر  �لنهار/ �لليل، �لإقبال/ �لإدبار... 
حمر�ب  يف  »ع�شُق  ق�شيدة  من  مقاطع  ذلك  من  �لوجود،  يف  و�لتاأمل 

�مر�أة« نلحظ �ألفاظًا وعبار�ت متناق�شة، منها:
هكذا الع�ضق اأمامي
هكذا الع�ضق ورائي

يح�ضُن الروح على اأنات جْزٍر
وعلى اآهات مــدٍّ

...... قبل ظهٍر

ونغمة الغو�ِس يف �ضمعي مَن ال�ضغِر
وال�ضّط ي�ضاألني هل اأنَت ِمْن هَجـِر

اأتـــيـــُت لــلــبــحــِر والأمــــــــواُج راقــ�ــضــة
لمعـة والأ�ـــضـــداُف  للبحِر  اأتــيــُت 
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بعد ع�ضٍر
عند ليٍل يتمّدد

ل�ضُت جمنوناً كقي�ٍس
مات ع�ضقاً وتفّرد

بل اأنا العا�ضُق ليلى
وفوؤادي �ضار مرقد)31(.

*****

�إن �لتقابل �لذي تعك�شه �للغة مبفرد�تها �لّد�لة ، ي�شتمّد قيمته من 
و�قع �حلياة كما ير�ه �ل�شاعر، ومن �ملعاناة �لنف�شية �لتي غدت مبثابة 
�لقيود �لتي لي�شتطيع منها فكـاكًا ،لقد ��شتطاعت لغة �ل�شاعر �لإف�شاح 
�لتي  �ملتقابلة  �ملفرد�ت  دللت  بف�شل  ناطق،  ب�شكل  �لتجربة  تلك  عن 
جلت �لروؤية، فالق�شيدة من غري �لإيحاء �لذي �أ�شافته �ملتقابالت تبدو 

لغة ب�شيطة وو��شحة، وغري قادرة على حمل روؤية �أو موقف. 
ومن ق�شيدة »رمبا �أ�شبح طفاًل«، يقول:

رمبا اأ�ضبح طفًا
يتوارى بني اأحام الغياْب

يرمتي يف ح�ضن ليٍل
ويغني نغمتنِي

فيهما �ضرُّ العذاب
رمبا اأ�ضبح طفًا

جاء من اإيقاع �ضمٍت
من خا�ٍس
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من طريٍق مظلٍم
خلف وم�ٍس لل�ضراْب

مل اأذق طعم احلياة
وال�ّضرى رحلُة عمٍر

هكذا قالوا ذهاب
*****

�إن �لت�شاد �أو �لتقابل �للغوي ب�شيغه �ملتعددة ، يوؤدي دورً� مهمًا يف 
�ملتلقي  تاأثري جمايل يف  وما حتدثه من  وتفّردها،  �ل�شعرية  �للغة  متّيز 
�أ�شلوبًا يك�شر رتابة �لن�ص وجموده،  حال تو��شله مع �لن�ص  كما ميّثل 
باإثارة ح�شا�شية �لقارئ �ملتلقي ومفاجاأته ، مبا هو غري متوقع من �ألفاظ 
�ملطاف  نهاية  لتحقق يف  بينها؛  فيما  تت�شاد  ومو�قف،  و�شور  وعبار�ت 
ويحّلق يف ف�شاء جمايل  قارئه،  �لن�ص على  بها  يتعاىل  �شعرية  �شدمة 
خا�ص، ويحر�شه على �حلو�ر و�لتفاعل، و�إعادة �إنتاج �ملعنى، �إذ »لي�ص 
و�لفر�غات  �لفجو�ت  من  من حوله جمموعة  ليخلق  �أدبي  ن�ص  هناك 

�لتي يجب على �لقارئ �أن ميالأها«)32(.
 - )النداء  الإن�ضائية  الأ�ضاليب  توظيف  اخلام�س:  املبحث 
�لأ�شلوب  عن  �لإن�شائي  �لأ�شلوب  ميتاز  النهي(:   - الأمر   - ال�ضتفهام 
لذ�  و�ملتلقي؛  �ل�شاعر  بني  �لتو��شل  من  ج�شرً�  ميّد  باأنه   ، �خلربي 
يجعلوها  �أل  على  تر�كيبهم  �شياغة  عند  �ملعا�شرون  �ل�شعر�ء  حر�ص 
بني  �لتنويع  �إىل  منهم  كثري  ،فلجاأ  �لأ�شلوب  �شردية  �حلركة،  جامدة 
�خلرب و�لإن�شاء؛ ل�شّد �ملتلقي، و�إظهار �ل�شحنات �لعاطفية ذ�ت �لألو�ن 
�لند�ء  �ملمكنة  �لأ�شلوبية  �لطاقات  جلميع  �أمثل  ��شتغالل  يف  �ملختلفة، 
يظهر  لكي  �ل�شعر�ء؛  عند  ��شتخد�مًا  �لأ�شاليب  �أكرث  من  و�ل�شتفهام 
و�إن مل يق�شد  بالتفاعل معهم،  وليوحي  �لآخرين،  �إىل  �ل�شاعر حاجته 
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يحمل  و�لند�ء  بال�شيء،  �لعلم  وهو طلب   ، �ملعنى �حلقيقي  با�شتفهامه 
�نفعالت عميقة وثائرة يف �لوقت نف�شه. وغالبًا ما تكون �ل�شد�رة للند�ء 
�أو �لأمر؛ لي�شمن �ل�شاعر تهيوؤ �ملتلقي ل�شماع  ثم ياأتي بعده �ل�شتفهام 

�أمره �أو ��شتفهامه ،من ذلك قول �ل�شاعر من ق�شيدة »خريف �لعمر«:

ومن ق�شيدة »هذ� �خلليج«:

من  مبجموعة  ثائٌر«  عزٌف  »�حلب  �لتفعيلي  ن�شه  �ل�شاعر  ويبد�أ 
�لت�شاوؤلت يف �أ�شلوب حو�ري، عك�شت وجد�نًا حتفه �لآلم و�لأ�شى، يقول:

قلُت اتركيني لل�ضهاد ولاأمل
قالت مله؟

هل اأنت موجوٌع باأّنات الوهم؟
هل اأنت حمزوٌن لأنك راحٌل

عــن عاملي 
عن غيمة الع�ضق التي 

�ضكبت هوًى
غّنت تراتيل العدم؟

ماذا تريد من الأ�ضى؟
ارحْل فوجهك عاب�ٌس

وم�ضاء قلبك يائ�ٌس
هل اأنت ت�ضعر بالندْم؟)34(

ويف �لرثاء ياأتي �لند�ء مع �لإ�شارة؛ ليبني قيمة �ملرثي ومكانته يف 
قلب �ل�شاعر ،من ذلك »ما عاد للبحر �شطاآن« يف رثاء �لق�شيبي، يقول:

فالقلب مازال م�ضتاقاً اإىل �ضجني يا طائر احلزن غّرد و�ضط اأوردتي

يا رع�ضة  ال�ضوق لل�ضطاآن، للجزِر
باحلب بال�ضـعر بالأ�ضــواق بالثمِر)33(

ُنه َقومي: هنا املجد فوق الغيم نح�ضُ
ياأ�ضرين النخل  فــهــذا  مبــجــدي  ُمــر 
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 وجند يف ثنايا ق�شائد �لديو�ن �أ�شلوب �لأمر و�لنهي، ولكل �أ�شلوب 
قيمة فنية، وتعبري عن حالة وجد�نية ميّر بها �ل�شاعر، من ذلك قوله:

وقوله يف رثاء و�لدته:

ومن �شعره �لتفعيلي، يقول:
 ل تغادر ياحبيبي

فاأنا مازلُت اأحنو لتغاريد البابْل
اأعزُف احللَم على جنحان طائْر

هل ترى اأين اأكابْر؟)36(
�أ�شلوب  وهو  �شوتي،  ملمح  �لتكر�ر  التكـرار:  ال�ضاد�س:  املبحث 
�لتعبري،  �شياق  يف  �لألفاظ  �إعادة  خالل  من  �للفظي  للتناغم  يهدف 
بحيث ت�شّكل نغمًا مو�شيقيًا)37(. وتكر�ر �للفظ يف كالم ق�شري ُيعّد عيبًا 
تكرير  �لكالم  عيوب  »من  �لع�شكري:  هالل  �أبو  يقول  �جتنابه،  ينبغي 
�لكلمة �لو�حدة يف كالم ق�شري«)38(، ويرى �بن ر�شيق �لقريو�ين: »�أن 
�لتكر�ر ل يح�شن �إل �إذ� �أ�شبح و�شيلة فنية ت�شرتك مع �لألفاظ و�ل�شور 

و�ملو�شيقى يف نقل �نفعالت �ل�شاعر«)39(.
و�لتكر�ر �إما �أن يكون لإدخال تـنّوع �شوتي ُيخرج �لقول عن منطية 
�لوزن �ملاألوف حلدوث �لإيقاع، �أو ل�شّد �لنتباه عن طريق تاآلف �لأ�شو�ت، 
�أو لتاأكيد �لفكرة وحتديد مكانتها د�خل �لق�شيدة. ويحتوي �لتكر�ر على 
�للفظة  تكر�ر  �لتعبريية، حيث  �لإمكانات  �لأ�شلوب من  يت�شمنه  ما  كل 

ودثـــــريـــــنـــــي لــــعــــل احلـــــــب يــــوؤويــــنــــا

مـــن غـــربـــٍة حمــفــوفــة الأخـــطـــاِر

خذي يدي واهم�ضي يل واكتبي اأملي

اأمــــــــي فــــــــاإين قـــــادم ل تـــرحـــلـــي 

فر�ضان الفكر  عظيم  مــن  تهابه 
على املودة فيها احلب يزدان)35(

ملحمة الفكر  يف  له  الق�ضيبي  ذاك 
يــا غـــازي الــقــلــب كــم �ضمتك اأفــئــدة
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�لعام  �لوثيق باملعنى  �أو �حلرف( لالرتباط  �لعبارة  �أو  )�لكلمة �ملفردة 
للق�شيدة، وهو »�إحلاح على جهة مهمة يف �لعبارة يعنى بها �ل�شاعر �أكرث 
عن  ويك�شف  ح�شا�شة،  نقطة  على  �ل�شوء  في�شلط  ب�شو�ها،  عنايته  من 

�هتمام �ملتكلم بها«)40(.
ُيعّد  كاد  �ل�شاعر، حتى  �لتكر�ر يف معظم ق�شائد  �أمناط  وتنّوعت 
ظاهرة �أ�شلوبية عنده ، فقد ل جند ق�شيدة تخلو من تكر�ر، �شو�ء تكر�ر 
حرف �أو ند�ء �أو فعل �أو عبارة ، وتتكرر �أ�شاليب �لإن�شاء يف ثنايا �لق�شائد 
مثل: �لدعاء، �لتمني، �ل�شتفهام، �لنفي، �لأمر.  ويرتبط �لتكر�ر �لفني 
بفورة �مل�شاعر �أو �لتنفي�ص عن �لأمل بالفقد؛ لذ� نرى �ل�شاعر يكرث من 

�لتكر�ر يف ق�شائد �لرثاء، من ذلك قوله يف ق�شيدة »فقدتك يا �أبي«:

ويف نهاية ق�شيدة »ل ترحلي �أمي« جنده يكرر �لدعاء لها با�شتخد�م 
�أ�شلوب �لند�ء، يقول:

 ويف رثائه للق�شيبي، كّرر عبارة )بالأم�ص ذكرى �شبي( يف ثالثة 
�أبيات متتالية ؛ مما عك�ص حالة �حلزن و�لأمل من فقده، و�أعقبها تكر�ر 
تعد�دً� ملناقب وحمامد هذ�  �أبيات متتالية؛  �لق�شيبي« يف ثالثة  »ذ�ك 

�ل�شاعر �لعظيم، يقول)41(:

ومــــا اأقــ�ــضــى رحــيــلــك والـــبـــعـــادا!
ــــــات الــــيــــوم مــكــتــ�ــضــيــاً �ـــضـــوادا وب

عـــطـــٌر وزهــــــر واأفـــــيـــــاء واأفــــنــــان
اأوزان الــ�ــضــعــر  بــرقــيــق  لـــه  ــت  غــّن
فر�ضان الفكر  عظيم  مــن  تهابه 

ـــــــــوار بـــالـــعـــفـــو والــــغــــفــــران والأن
والأوزاِر الآثـــــــــــــام  ـــــــــة  زّل مــــــن 
عـــنـــد الـــنـــعـــيـــم وجــــنــــة الأبــــــــــراِر

ـــت اأبــــــي واأبـــقـــيـــت الـــــــــودادا رحـــل
اأبـــي وقـــد غــابــت �ضمو�ٌس رحــلــت 

ذاك الق�ضيبّي رو�ٌس يف موا�ضمه
وارفة والأ�ضجار  الق�ضيبّي  ذاك 
ذاك الق�ضيبّي له يف الفكر ملحمة

تــنــري رفــاتــهــا اأن  ــاألــتــك  �ــض ربــــي 
تــنــقــي روحــهــا اأن  �ــضــاألــتــك  ربــــي 
مقامها يــكــون  اأن  �ــضــاألــتــك  ربـــي 
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جتربته  ليعمق  �ل�شتفهامي؛  �لتكر�ر  على  �ل�شاعر  �رتكاز  ونلحظ 
�لنف�شية �لقائمة على �حلرية و�لتاأمل ،من ذلك قوله  يف ن�شه �لتفعيلي 

»�حلب عزف ثائر«:
قلت: اتركيني لل�ضهاد ولاأمل

قالت: ملْه؟
هل اأنت موجوٌع باأنات الوهم ْ؟

هل اأنت حمزوٌن لأنك راحٌل
عن عاملي..؟

ومثل هذه �ل�شتفهامات �ملتكررة و�شيلة فنية مثرية، ناب�شة باحلياة؛ 
يتو�شل بها �ل�شاعر لي�شكب عو�طفه يف �لن�ص.

ومن �أمناط �لتكر�ر عند �ل�شاعر، تكر�ر عنو�ن �لن�ص )رمبا �أ�شبح 
طفاًل(، فقد كّرر �جلملة )خم�ص مر�ت( مع بد�ية كل مقطع، مما �أوجد 

نوعًا من �لوحدة �لع�شوية للن�ص.
وتكر�ر �حلرف كي �لذي ��شتخدمه للتاأكيد و�لتعد�د، من ذلك هذ� 

�ملقطع من ق�شيدة »�حلبُّ عزٌف ثائٌر«:
واأخْذتني من مع�ضمي
كي تن�ضد احلب الأكيْد

كي تن�ضر الزهر املو�ّضى بالعبري 
كي ت�ضعد القلب املعّنى بالن�ضيْد

�لتي  �لهائلة  �ل�شعورية  �لطاقات  ��شتنفاد  �لتكر�ر  وظائف  ومن 
حتتدم يف �لنف�ص ، و�إتاحة �ملجال �أمام �ل�شاعر لي�شّور م�شاعر متجاورة 
يف نف�شه تتكئ على لفظ معني ، من ذلك قوله يف ن�شه �لتفعيلي »جدر�ن 

�لوهن« وقد ختمها بهذ� �لتكر�ر:
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موٌت ينازعه ال�ضجْر
وكتبت عنواين على رمل الأ�ضى
وبقيُت وحدي فوق تيار اخلطْر

هذا القدْر
هذا القدْر! 

و�أحيانًا  �لق�شيدة،  يف  فنيًا  لتوظيفه  �لتكر�ر  �إىل  يلجاأ  و�ل�شاعر 
يخفق �ل�شاعر يف توظيف �لتكر�ر دون حاجة فنية ، فياأتي باهت �لدللة 
ب�شبب �لإ�شهاب �لذي يجعل �لق�شيدة �أقرب �إىل �لنرث،كما يف ق�شيدة 
»هذ� �ملعلم«، حيث كرر �لعبارة )4( مر�ت يف �أربعة �أبيات متتالية)42(.

املبحث ال�ضابع: التنا�ّس: �لتنا�ّص م�شطلح نقدي غربي ، ولد على 
يد �لناقدة جوليا كري�شتيا عام )1969م(، ومفهوم �لتنا�ّص يف حديثها 
�إىل  �ل�شعري  �ملدلول  تقول: »يحيل  و�لت�شحيفية،  �لن�شي  �لتد�خل  عن 
مدلولت خطابية مغايرة ب�شكل ميكن معه قر�ءة خطابات عديدة د�خل 
�لقول �ل�شعري، هكـذ� يتم خلق ف�شاء ن�شي متعدد حول �ملدلول �ل�شعري، 
تكون عنا�شره قابلة للتطبيق يف �لن�ص �ل�شعري �مللمو�ص ، هذ� �لف�شاء 
�لن�شي �شن�شميه ف�شاًء متد�خاًل ن�شيًا، �إنه جمال لتقاطع عدة �شفر�ت 
)على �لأقل �ثنتني( جتد نف�شها يف عالقة متبادلة؛ �إذ هي ن�شو�ص تتم 
�شناعتها عرب �مت�شا�ص، ويف �لوقت نف�شه عرب هدم �لن�شو�ص �لأخرى 

للف�شاء �ملتد�خل ن�شيًا«. 
�عتمادً� كبريً� على  يعتمد  �لتنا�ّص  �أن  يت�شح  �ل�شابق،  �ملفهوم  من 
تد�خل �لن�شو�ص مع بع�شها �لبع�ص، �أو ��شتعانة �لكاتب بن�شو�ص �أخرى 

يجعلها مت�شمنه لن�شه.
�أما �لتَّنا�ص يف �لرت�ث �لعربي، فكما ورد يف ل�شان �لعرب، �لتَّنا�ص 
ًا:  ه ن�شّ ، رفعك �ل�شيء، ن�ّص �حلديث ين�شّ ك �لن�صُّ من »ن�ش�ص ون�شّ
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رفعه وكل ما �أظهر فقد ن�ّص، وقال عمرو بن دينار، ما ر�أيت رجال �أن�ّص 
للحديث من �لزهري، �أي �أرفع له و�أ�شند، ويقال ن�ّص �حلديث �إىل فالن 

�أي رفعه، ويقال ن�ش�ص �ملتاع، �إذ� جعلت بع�شه على بع�ص«)43(.
وقد تنّبه �لنقاد �لعرب �لقد�مى ،�إىل �أن معاين �ل�شعر عند بع�ص 
�ل�شرقات  باب  من  ذلك  فعدو�  �آخرين،  �شعر�ء  مع  ت�شرتك  �ل�شعر�ء 
�لأدبية، وقد ورد عن �أبي هالل �لع�شكري م�شطلحات �أخرى تدّل على 

�لتنا�ّص منها »�لقتبا�ص و �لت�شمني و�لأخذ و�ل�شرقة و�ل�شلخ«)44(.
�لعرب  و�لباحثني  �لنقاد  من  �لعديد  �لتنا�ّص  مل�شطلح  وتعّر�ص 
من  »ف�شيف�شاء  قائاًل:  عّرفه  حيث  مفتاح،  حممد  �أبرزهم،  �ملحدثني 
�أدجمت فيه بتقنيات خمتلفة وممت�ص لها يجعلها من  �أخرى  ن�شو�ص 
عندياته، وبت�شيريها من�شجمة مع ف�شاء بنائه، ومع مقا�شده وحمول لها 
بتكثيفها بق�شد مناق�شة خ�شائ�شها ودللتها �أو بهدف تعقيدها«)45(،  
�لن�ص  فاإن  ذلك  »وعلى  بقوله:  �لتَّنا�ص  �إىل  �لغذ�مي  عبد�هلل  وي�شري 
ويت�شمن ما ليح�شى  �لن�شو�ص،  ينبثق من كل  ثقافية،  يقوم كر�بطة 
من �لن�شو�ص، و�لعالقة بينه وبني �لقارئ هي عالقة وجود؛ لأن تف�شري 
�لفنية«)46(، وعّرفه �شامح  للن�ص هو ما مينح �لن�ص خا�شيته  �لقارئ 
لإ�شعاعات  جامعة  نقطة  ي�شبح  �ملنتج  �لن�ص  »�إن  بقوله:  �لرو��شدة 
ل �ملنتج فيها �أنه ��شتطاع توليفها  و�أ�شو�ء ذ�ت مرجعيات خمتلفة، ف�شّ
و�ملعطيات  ين�شجم  �لذي  �لنحو  على  و�شياغتها  عليها  قب�شته  و�إحكام 
�لتي يريد �لتعبري عنها مما يعني بالتايل �إن �لن�ص - �أي ن�ص - ما هو 

�إل نقطة جامعة مل�شادر متعددة«)47(.
وبالنظر �إىل �آر�ء �لباحثني يف تعريف �لتنا�ّص، جندها تدور حول 
�لبيئة  ت�شكله  �إيقاع جديد  �لأدبية، مع  للن�شو�ص  �ملتكرر  �لإنتاج  �إعادة 

�ملتجددة زمانًا ومكانًا.
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و�لتنا�ّص نوعان: تنا�ّص د�خلي، وهو حو�ر يتجلى من تو�لد �لن�ص 
وتنا�شله، وتناق�ص فيه �لكلمات �ملفاتيح �أو �ملحاور، و�لأهد�ف و�حلو�ر�ت 
�ملبا�شرة وغري �ملبا�شرة، فهو �إعادة �إنتاج �شابق يف حدود من �حلرية، 
متعددة  �أخرى  ون�شو�ص  ن�ص  بني  حو�ر  فهو  �خلارجي،  �لتنا�ّص  �أما 

�مل�شادر و�لوظائف و�مل�شتويات)48(. 
ومن �أ�شكال �لتنا�ّص و�أنو�عه: �لتنا�ّص �لديني - �لتاريخي - �لأدبي، 
�لأدبي  خا�شًة  �خل�شري،  عبد�هلل  �شعر  يف  ح�شور  �لتنا�ّص  ولظاهرة 
�لأدبية  �ل�شخ�شيات  من  عددً�  �شعره  يف  ي�شتح�شر  نر�ه  و�لتاريخي، 
�أمثال: قي�ص بن �مللوح، طرفة بن �لعبد، �ل�شاعر �لأندل�شي �بن زيدون، 
ولعل ��شتح�شاره للموروث �لأدبي قد �أك�شب لغته �ل�شعرية ولع �لفتنان 
��شتح�شاره  ذلك  من  �لع�شق،  �شعر�ء  من  �ل�شابقني  �لأقر�ن  مبنازلة 
كرمز  ليلى  عمه  و�بنة  �مللوح  بن  قي�ص  �ملتّيم،  �جلاهلي  �ل�شاعر  لق�شة 

للع�شق و�لثنائية يف ق�شيدة »ع�شٌق يف حمر�ب �مر�أة« يقول:
ل�ضُت جمنوناً كقي�ٍس

مات ع�ضقاً وتفّرد 
بل اأنا العا�ضُق ليلى

وفوؤادي �ضار مرقْد)49(
و��شتح�شاره لل�شاعر �لأندل�شي �بن زيدون وق�شة ع�شقه لولدة يف 

ق�شيدة »�عرت�ف مل يكتمل«، يقول:
وذاك احلبُّ من �ضفتي
يهدهُد �ضوقي احلاين

لأجلك يابن زيدوَن
�ضاأ�ضبُح مثل وّلدة !)20(.



إلهام بنت عبدالعزيز الغّنام
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

207

جـــــذور

كما جند �ل�شاعر يوظــّف بع�ص �حلو�دث و�ل�شخ�شيات �لتاريخية 
يف �شعره، من ذلك مبادرة  قبيلة؛ بني عبد �لقي�ص. باعتناق �لإ�شالم 
طوعًا ل كرهًا، فبهذ� �حلدث �لعظيم يفتخر �ل�شاعر بانتمائه �لوطني 
لهذه �لقبيلة �لتي نـالت �شـرف �للقاء و�ل�ّشالم على �لر�شول )�شلى �هلل 

عليـه و�شلم(، يقول:

و�لأحد�ث  �لأدبية  �ل�شخ�شيات  هذه  ملثل  �ل�شاعر  ��شتح�شار  �إن 
قد  �لتنا�ّص،  �ل�شعري من خالل  �لن�ص  �شياق  وتد�خلها يف  �لتاريخية، 
وتر�بطًا،  وقوة  ثر�ء  �لن�ص  يزيد  مما  للمو�شوع،  فكرية  روؤية  �أ�شاف 

وي�شهم يف تعزيز �لفكرة �لتي يطرحها �شمن �شياق ق�شائده.
الق�ض�ضي:  والأ�ضلوب  احلوار  اأ�ضلوب  توظيف  الثامن:  املبحث 
�أكرث من  �أ�شلوب �حلو�ر يف �شعرهم؛ لإيجاد  �إىل توظيف  �ل�شعر�ء  جلاأ 
�شوت يف �لق�شيدة، وليعرب عن �لأفكار بلغة و�أ�شلوب غري مبا�شر، وهذ� 
�أحد�ث  يتابع  وكاأنه  بلهفة  �لن�ص  �ملتلقي مبتابعة  ي�شّد  �لفني  �لتوظيف 
»يقوم  �أن  �إما  �حلو�ر  على  �ملبنية  فالق�شيدة  نهايتها،  يرتقب  ق�شة 
�ل�شاعر ب�شياغة �حلو�ر، �أي يرويه بل�شان �لر�وي �أو �ل�شاهد �حلاكي، 
وقد يكون �ل�شاعر �أحد �أطر�ف �حلو�ر، مثل : قلت �أو قال، كما قد يكون 
خارجًا عن �ملوقف مثل: قال لها، وقالت له ....«)51(، و�إما �أن يكون عن 
�لنظر  لوجهات  �ل�شاعر  »�إير�د  عبارة عن  وهو  �ملبا�شر،  طريق �حلو�ر 
�ملتقابلة، دون رو�ية �أو تدخل معني من �ل�شاعر.. بل يرتك �شخو�شه هي 

�لتي تـنطق مباتريد«)52(.

اإىل الر�ضول .. اأرادوا ال�ّضلم عنوانا
واإح�ضانا واإجــــال  وحــبــاً  طــوعــاً 
مرحى بقوم  فقام الوفد ن�ضوانا
فذا »جواثى«)*( يزيد القلَب اإميانا

كفاِك فخراً بعبد القي�س حني اأتوا
مـــن يده الإ�ــضــاِم  رايــة  وعانقوا 
ي�ضبقُه القلِب  النبيُّ ونب�س  قال 
اإن كان يف عبد قي�ٍس زهو مفخرٍة
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فقد  �شعرية،  وموهبة  فنية  طاقة  �ل�شعر  يف  �لق�ش�شي  و�لأ�شلوب 
�لأمر  �أن  �إذ� �عتقد  �ل�شاعر يف ت�شكيله وبنائه، وتنهار ق�شيدته  يف�شل 
جمرد �شرد حكاية، بينما هو - يف �لأ�شل - تكوين وت�شكيل مبني على 

�لتخّيل و�لتنقل بني �لأدو�ر.
�لق�ش�شي  �لأ�شلوب  توظيف  ��شتطاع  �خل�شري،  عبد�هلل  و�ل�شاعر 
توظيفًا فنيًا - خا�شة - يف �لن�شو�ص �لتفعيلية، فلو نظرنا �إىل �لعديد 
يتكئ على عن�شر �حلو�ر، ويف  باأنه  لوجدنا  �ل�شاعر،  من ق�شائد هذ� 
�لأ�شلوب،  ��شتخد�مه لهذ�  �لتنويع و�لتجديد يف  معظم �لأحيان يحاول 
�لعاطفية  �جلو�نب  �إىل  �حلو�ر  بلغة  �ل�شعر  �أغر��ص  تعددت  كما 
و�لجتماعية، فمن �لنوع �لأول )�ل�شاعر طرف يف �حلو�ر( من ق�شيدة 

»�لأح�شاء ع�شقي �لأبدي« يقول: 

ومن ق�شيدته »لترحلي �أمي« يقول:

�لتفعيلي »�حلب عزف  �لق�ش�شي جليًا يف ن�شه  �لأ�شلوب  ويت�شح 
ثائر«، حيث يفتتح �لن�ص بهذ� �حلو�ر:

قلت: اتركيني لل�ضهاد ولاأمل
قالت: ملْه؟

هل اأنت موجوٌع باأنات الوهْم؟
ون�ّص »ل تغادر حبيبي« قائم على �شياغة �حلو�ر بل�شان حمبوبته، 

يقول)53(:
رحلت عني وغابت

اأحيانا وبالأطياف  حينا  بالروح  قالوا اأحتمل نخا؟ قلُت: اأح�ضنه

الــغــفــار اإىل  ـــت  رحـــل قــــد  والأم 
اأمــــــــــي بـــــدمـــــع نـــــــــــازٍف مــــــــــدراِر

حزينة والــقــلــوب  ت�ضر  قــالــوا: 
منادياً الر�ضيع  كالطفل  فبكيت 
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ثم قالت:
األُف ذكرى تعر القلَب املُعّنى

مت�ضُح اجلفَن املبّلل
بدموع القهر اإذ حّفت حماجْر

�لبيت  �ل�شاعر(  تدخل  )دون  �ملبا�شر  �حلو�ر  �لثاين،  �لنوع  ومن 
�لتايل من ق�شيدة )�لأح�شاء ع�شقي �لأبدي(:

ومن �أ�شاليب �لتنويع و�لتجديد يف ��شتخد�م �ل�شاعر لهذ� �لأ�شلوب 
�لق�ش�شي ، تكوين وت�شكيل مبني على �لتخّيل و�لتنقل بني �لأدو�ر ، ي�شّد 
�إليه �ملتلقي ملتابعة �ل�شاعر يف حكايته وبوحه �لذي مل يكتمل ، يقول من 

ق�شيدة »�عرت�ف مل يكتمل«)54(.
ُهتايف اأن اأبوَح هنا

على كر�ضي اعرتافاتي
وهل تر�ضى اعرتافاتي

بهذا البوح يا�ضادة ؟
*****

ففي يوٍم من الأياْم
وليلي ير�ضم الأحاْم

وجفني �ضاهٌر يف الذاْت
نظمُت ال�ضعر كالعادة !

ويف �ملقطع �لأخري، ترّد عليه فار�شة �أحالمه:
اأنا الأنثى التي عرت

على موٍج من الذكرى

مرحى بقوم، فقام الوفد ن�ضوانا ي�ضبقُه القلب  النبيُّ ونب�س  قال 
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اأغني ليلَي املفتوْن
واأرق�ُس فوق مينائي

وذاب احلبُّ من �ضفتي
يهدهُد �ضوقَي احلاين

لأجلك يابــن زيدوَن
�ضاأ�ضبُح مثل ولَّدْه!

�لأحا�شي�ص  وهي  �لتجربة،  عنا�شر  �أهم  بامتالكه  فال�شاعر 
ترجم  موحي  ق�ش�شي  باأ�شلوب  �شياغتها  �إعادة  ��شتطاع  و�مل�شاعر، 
م�شاعره �ل�شادقة، وعك�ص ذ�ته �ملعذبة من �لفر�ق، كما �أن هذ� �لأ�شلوب 

�لق�ش�شي جعلت ن�شو�ص �ل�شاعر تت�شم بالوحدة �لع�شوية �ل�شافية .

اخلامتــــــة:
مما ل�شك فيه �أن و�شيلة �لو�شول �إىل �ملعنى ينبغي لها �أن تتالءم 
بني  و�لتنا�شق  �لتطابق  �إىل  يحتاج  فال�شعر  �لنف�شي،  �ل�شاعر  وموقف 
�لتعبري �لفني و�لتجربة �ل�شعرية لل�شاعر؛ ليتم حتقيق م�شتوى �لتو��شل 
مع �ملتلقي، ف�شاًل عّما يوفره من جمال من خالل �لتنويع يف �ل�شياغة.

�شعر  يف  �لبارزة  �لأ�شلوبية  �لظو�هر  من  جملة  �شبق  مما  يت�شح 
�لرتكيب  �شياق  متميزة يف  �شّكلت عالمات  علي �خل�شري،  بن  عبد�هلل 
و�للفظة  �لف�شيحة  �ل�شعرية  باللغة  �لتز�مه  يف  ذلك  نلحظ  �للغوي، 
�ملوحية �لد�لة، مما �أك�شب �أ�شلوبه �جلز�لة و�لو�شوح، وفيما يتعلق بتاأثر 
�أ�شلوب �ل�شاعر بالبيئة �ملحلية، فقد ��شتطاع �ل�شاعر �أن يعّمق جتربته 
مبا  توظيفها  وح�شن  �لرت�ثية  للرموز  ��شتح�شاره  خالل  من  �ل�شعرية، 
�أ�شلوبية،  �أد�ة  �ل�شاعر  جعله  فقد  �لتكر�ر،  ظاهرة  ويف  فكرته،  يخدم 
حياته  من  جو�نب  عن  وعرّبت  �ل�شعري،  غر�شه  مع  من�شجمًة  جاءت 



إلهام بنت عبدالعزيز الغّنام
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

211

جـــــذور

�لتي ك�شفت لنا �لأمل و�ملعاناة ، و�ت�شح من خالل �لدر��شة تاأثر �ل�شاعر 
ببع�ص �ل�شخ�شيات �لتاريخية و�لأدبية، ويظهر ذلك و��شحًا يف ظاهرة 
�ل�شعرية،كما  �لتنا�ّص �لتي رفدت �شعره بروؤية عميقة وخدمت جتربته 
�أن �ل�شاعر ��شتطاع توظيف �أ�شلوب �حلو�ر و�لأ�شلوب �لق�ش�شي توظيفًا 
فنيًا، فمن خالله �أوجد �ل�شاعر �أكرث من �شوت يف �لق�شيدة، وعرّب عن 
بفنية  و�أحا�شي�شه  م�شاعره  وترجم  مبا�شر.  غري  و�أ�شلوب  بلغة  �لأفكار 

ووحدة ع�شوية �شافية.
و�أخريً�، فاإن هذه �لدر��شة �ملتو��شعة و�لتي �ألقت �ل�شوء على �أبرز 
�لظو�هر و�ل�شمات �لأ�شلوبية يف ق�شائد ديو�ن »هذ� قدري«، قد تكون 
�لديو�ن  وق�شائد  طباعته،  بعد  �لديو�ن  ق�شائد  تناولت  در��شة  �أول 
ت�شتحق در��شة �أ�شمل و�أعمق من �لنقاد و�لباحثني؛ للوقوف عند ق�شائد 

�لديو�ن م�شمونٍا و�شكاًل. 

الهوامــــ�ش:

 )1( ط  �لأدبي،  �لأح�شاء  نادي  قدري،  هذ�  ديو�ن:  علي:  بن  عبد�هلل  �خل�شري،  �نظر:   )1(
1434هـ/2012م، �ل�شرية �لذ�تية ،�ص 75.

)2( �مل�شدر �ل�شابق، �ص 7.
�أ. د/ ح�شني، عبد�لرز�ق: در��شة نقدية:هذ� قدرك وهذ� قدري، جامعة �مللك فهد للبرتول   )3(

و�ملعادن، )مل ُتن�شر(، �ص 3.
للفنون  �لأعلى  �ملجل�ص  �حلديث،  �ل�شعر  يف  و�أثرها  �أبولو  جماعة  عبد�لعزيز:  �لد�شوقي،  د/   )4(

و�لآد�ب و�لعلوم �لجتماعية ، )د.ط( 1971م ، �ص 28.
)*( حممد ح�شن عـّو�د )1320-1400هـ( من مو�ليد جدة، تخّرج من مدر�شة �لفالح، وتقّلب يف 
عدد من �لوظائف �حلكومية ، كما �شارك يف تاأ�شي�ص موؤ�ش�شة عكاظ، ويف تاأ�شي�ص نادي جدة 
�لأدبي، وقد ر�أ�شه حتى وفاته، دعا �إىل �لتجديد و�لنفتاح وطّبـق ذلك يف �شعره روؤية و�شكاًل، 



الظواهر والسمات األسلوبية في شعر عبداهلل بن علي اخلضير

20
14

س 
مار

 - 
هـ

14
35

خر 
اآل

ع 
بي

، ر
 3

6 
دد

لع
ا

212

جـــــذور

دو�وينه: روؤى �أبولون، يف �لأفق �مللتهب، �آما�ص و�أطال�ص، �ل�شاحر �لعظيم ، وقد ُجمعت �أعماله 
يف جزئني . �نظــر : معجـم �لكّتاب و�ملوؤلفني يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، �ص 115.

�لوطني  �ملهرجان  �حلديث،  �ل�شعودي  �ل�شعر  يف  �لبتد�عي  �لجتاه  حمود:  حممد  حبيبي،    )5(
للرت�ث  و�لثقافة ، �لريا�ص 1417هـ، 192.

 ،14752 �لعدد  نوفمرب،   4 1432هـ/2013/  حمرم   1 �ليوم،  جريدة  عامر:  �حللو�ين،  د/   )6(
�ص23.

)7( در��شة نقدية ، �ص 11-7.
)8( �نظر: د/ نايل، حممد: �جتاهات و�آر�ء يف �لنقد �حلديث، �لقاهرة، مطبعة �لعا�شمة، )د.ت(، 

�ص 28.
 ، 1403هـ  �ل�شروق، ط )5(  ،د�ر  -، بريوت  ومناهجه  �أ�شوله   - �لأدبي  �لنقد  �شيد:  )9( قطب، 

�ص43.
�ملهرجان  �لريا�ص،  �ملعا�شر،  �ل�شعودي  �ل�شعر  �لإ�شالمية يف  :�لنزعة  ، ح�شن  �لهوميل  د/   )10(

�لوطني للرت�ث و�لثقافة، 1412هـ، �ص 433.
)9( ديو�ن: هذ� قدري، �ص 7.

)10( د/ �لرباعي، عبد�لقادر: �ل�شورة �لفنية يف �شعر �أبي متام، عّمان، جامعة �لريموك، ط)2( 
1999م ، �ص 299.

)*(  م�شجد جو�ثى، يقع يف �لأح�شاء �شرقي �ململكة �لعربية �ل�شعودية، وقد بــُنـي يف عهد �لر�شول 
)عليه  �ل�شالة و�ل�شالم ( يف �ل�شنة �ل�شابعة من �لهجرة، و�أقيمت فيه ثاين جمعة بعد جمعة 
جمعت يف م�شجد ر�شول �هلل باملدينة، وقد ت�شّرف ببنائه �شكان �لأح�شاء )بنو عبد�لقي�ص(. 

تن�شر(،  )مل  دكتور�ه  ،ر�شالة  �ل�شعودي  �ل�شعر  يف  �لتاأمل  عبد�لعزيز:  بن  �شالح  �ملحمود،   )11(
2005م، �ص 476.

)12( د/ �لورقي، �ل�شعيد: لغة �ل�شعر �لعربي �حلديث - مقوماتها وطاقاتها �لإبد�عية -، بريوت، 
د�ر �لنه�شة �لعربية،  ط )3( 1984م، �ص 65.

)13( ديو�ن: هذ� قدري ، �ص 18، 25.
)14( �لجتاه �لبتد�عي يف �ل�شعر �ل�شعودي �حلديث، 192/2.

)15، 16( ديو�ن: هذ� قدري، �ص 53-29.
)17، 18( �مل�شدر �ل�شابق، �ص 55-49. 

�لعربية،  �لنه�شة  د�ر  �لعربي، بريوت،  �ل�شعر  �لوجد�ين يف  �لجتاه  �لقط، عبد�لقادر:  د/   )19(
1401هـ، �ص 354.

)20( ديو�ن: هذ� قدري ، �ص 55-35.



إلهام بنت عبدالعزيز الغّنام
20

14
س 

مار
 - 

هـ
14

35
خر 

اآل
ع 

بي
، ر

 3
6 

دد
لع

ا

213

جـــــذور

.41  ،13 )21، 22، 23( �مل�شدر �ل�شابق، �ص 7، 
)24( �لنزعة �لإ�شالمية يف �ل�شعر �ل�شعودي �ملعا�شر، �ص 440.
)25( �لجتاه �لبتد�عي يف �ل�شعر �ل�شعودي �حلديث، 138/1.

)26، 27( ديو�ن: هذ� قدري، �ص 18-9.
)28( �مل�شدر �ل�شابق، �ص 21.

)29( �أبو �لر�شا، �شعد: يف �لبنية و�لدللة ، �لإ�شكندرية ، من�شاأة �ملعارف، )د.ت( ، �ص 39.
)30( ديو�ن : هذ� قدري، �ص 38-67.

�ل�شيد، دم�شق، د�ر  : د/ غ�شان  �لتلقي، حتقيق  )31( �شتاروبين�شكي، جان. و�آخرون : يف نظرية 
�لغد، 2000م ، �ص 130.

)32، 33، 34( ديو�ن :هذ� قدري ، �ص 36، 46، 69.
)35( �مل�شدر �ل�شابق ، �ص 59.

)36( �نظر : د/ هالل، ماهر: جر�ص �لألفاظ ودللتها يف �لبحث �لبالغي و�لنقدي، بغد�د ، د�ر 
�لر�شيد، 1980م، �ص 239.

�لعلمية،   �لكتب  د�ر  بريوت،  قميحة،  مفيد  د/  ت:  �ل�شناعتني،  �أبوهالل:  �لع�شكري،   )37(
.153 �ص  1401هـ، 

)38( �نظر : �لقريو�ين ، �حل�شن بن ر�شيق : �لعمدة يف حما�شن �ل�شعر ونقده، بريوت، د�ر �جليل، 
ط )4( 1972م ، 82-73/1.

1978م،   )5( ط  للماليني،  �لعلم  د�ر  بريوت،  �ملعا�شر،  �ل�شعر  ق�شايا  نازك:  �ملالئكة،   )39(
�ص263.

)40، 41( ديو�ن: هذ� قدري ، �ص 46-45.
 ، للن�شر  توبقال  �لبي�شاء، د�ر  �لد�ر  �لز�هي،  �لن�ص، حتقيق/ فريد  )42( كري�شتيا، جوليا: علم 

ط)1( 1991م، �ص 79-78.
)43( �بن منظور: ل�شان �لعرب ، بريوت ، د�ر �شادر ، ط )1( 1410هـ، �ص 109.

)44( �ل�شناعتني ، �ص 257-217.
)45( مفتاح ، حممد: حتليل �خلطاب، �ملركز �لثقايف، ط )3( 1992م ، �ص 121.

)46( �لغذ�مي، عبد�هلل: �خلطيئة و�لتكفري، جدة، �لنادي �لأدبي �لثقايف، ط )1( 1985م، �ص57.
)47( �لرو��شدة، �شامح: ف�شاء�ت �ل�شعرية، �إربد ،�ملركز �لقومي، د.ط، 1999م ، �ص 77.

)48( �نظر: عز�م، حممد: �لن�ص �لغائب - جتليات �لتنا�ص يف �ل�شعر �لعربي - دم�شق، من�شور�ت 
�حتاد �لكتاب �لعربي، )د.ط( 2005م ، �ص 30.

)49، 50( ديو�ن : هذ� قدري، �ص 44، 68.



الظواهر والسمات األسلوبية في شعر عبداهلل بن علي اخلضير

20
14

س 
مار

 - 
هـ

14
35

خر 
اآل

ع 
بي

، ر
 3

6 
دد

لع
ا

214

جـــــذور

)51( �ملخ�شوب، لطيفة: �لق�ّص �ل�شعري يف �لإبد�ع �ل�شعودي �ملعا�شر ، �لريا�ص، د�ر عامل �لكتب، 
ط )1( 1415هـ، �ص 408.

)52( �ملرجع �ل�شابق ، �ص 429.
)53، 54( ديو�ن : هذ� قدري ، �ص 69-59.
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داللة التعبري املجازي

واأثرها يف فهم اخلطاب القراآين

عر�بي �أحمد)*(

1 - اللغــة اأ�صــوات:
به غري  �أري��د  ما  فهو  �ملجاز  »و�أم��ا  637ه�(:  �لأث��ري )ت  �بن  عرفه 
�ملعنى �ملو�ضوع له يف �أ�ضل �للغة، وهو ماأخوذ من جاز من هذ� �ملو�ضع �إىل 
هذ� �ملو�ضع �إذ� تخطاه �إليه؛ فاملجاز �إذً� ��ضم للمكان �لذي يجاز فيه... 
وحقيقته هي �لنتقال من مكان �إىل مكان، فجعل ذلك لنقل �لألفاظ من 

حمل �إىل حمل..«)1(.   
وعرفه �بن منظور )ت 711ه�( قائاًل: »جزت �لطريق وجاز �ملو�ضع 
جوز� وجوؤوز� وجو�ز� وجماز� وجاز به وجاوزه ِجو�زً� و�أجازه غريه وجازه: 
�ضار فيه و�ضلكه و�أجازه: خلفه وقطعه، و�أجازه، �أنفذه و�ملجاز: و�ملجازة 

�ملو�ضع…«)2(.
وذكر �جلرجاين �ل�ضريف )ت 843ه�( قائاًل: »ما جاوز وتعدى عن 
�أو  �ل�ضورة  �إما من حيث  بينهما،  ملنا�ضبة  �إىل غريه،  له  �ملو�ضوع  حمله 
كا�ضم  و�ملجاورة  �لقرب  حيث  من  �أو  �مل�ضهور  �ل��الزم  �ملعنى  حيث  من 
�لأ�ضد للرجل �ل�ضجاع، وهو ��ضم ملا �أريد به غري ما و�ضع له، وهو »مفعل« 

)*(  باحث بجامعة ابن خلدون - تيارت - الجزائر.
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مبعنى »فاعل« من جاز �إذ� تعدى وكاألفاظ يكنى بها �حلديث«)3(. وتعني 
�لتعريفات �ل�ضابقة بلفظ �ملجاز و�لتجاوز: �أن يتعدى �للفظ �ملعنى �لذي 
به مع  �ملفعول  �إىل  �ملتعدي  �لفعل  �آخر، كتجاوز  �للغة يف معنى  و�ضع يف 
عمله يف رفع �لفاعل فكذ� �للفظ دللت�ه على معناه �لأ�ضلي ولهذ� يحتمل 

يف �لغالب �ملعنيني �حلقيقي و�ملجازي.

2 - تعريف املجاز يف اال�صطالح:
490ه�(: »هو كل لفظ م�ضتعار ل�ضيء غري ما  وقال �ل�ضرخ�ضي )ت 

و�ضع له مبنا�ضبة بينهما �أو لعالقة خم�ضو�ضة«)4(.
عرفه �ل�ضريف �جلرجاين �ل�ضريف )ت 843ه�( فقال: »هو �لكلمة 
�مل�ضتعملة يف غري ما و�ضعت له بالتحقيق يف ��ضطالح به �لتخاطب مع 

قرينة مانعة عن �إر�دته �أي �إر�دة معناها يف ذلك �ل�ضطالح«)5(.
م�ضحوبًا  �للفظ  يكون  �أن  لبد  �ملجاز  �أن  على  �لتعريف  هذ�  ويدل 
بقرينة تدل على �أنه خرج عما و�ضع له يف �أ�ضل �للغة، فهو تو�ضع؛ و�آلية 

م�ضاعدة على تبليغ �خلطاب بهذه �لطريقة. 
�ملجاز  ع��ن  متحدثًا  471ه�(  )ت  �جل��رج��اين  عبد�لقاهر  وق���ال 
��ضطالحا حتت عنو�ن: »يف �للفظ يطلق و�ملر�د به غري ظاهره«. فقال: 
�ت�ضاعه  �أنه على  �إل  �إىل غاية  وتفننا ل  �ت�ضاعا  �ل�ضرب  لهذ�  �أن  »�علم 

يدور يف �لأمر �لأعم على �ضيئني - �لكناية و �ملجاز«)6(.
751ه�( متحدثًا عن جماز �ملجاز:  وقال �بن قيِّم �جلوزية )ت   
�إىل جماز  بالن�ضبة  �ملاأخوذ عن �حلقيقة مبثابة �حلقيقة  �أن يجعل  »هو 

�آخر فيتجوز باملجاز �لأول عن �لثاين بعالقة بينه وبني �لثاين«)7(.
ومثل له �ل�ضيوطي بقوله: »وجع�ل م�ن �ب�ن �ل�ضيد قوله: فاإن �ملنزل 
�لغزل  منه  �ملتخذ  للزرع  �ملنبت  �ملاء  بل  �للبا�س،  نف�س  هو  لي�س  عليهم 

�ملن�ضوج منه �للبا�س«)8(.  
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وقد يفهم من هذه �لعبارة معنى �آخر، كاأن يعرب بها بنزول �مل�ضائب 
من �ل�ضماء �أو غري ذلك على �ضبيل ��ضتعمال �ملجاز �ل�ضطالحي.

وقد و�ضع �بن قتيبة )ت 276ه�( يف مفهوم �ملجاز فرن�ه يقول: »وللعرب 
�ل�ضتعارة،  ففيها  وماآخذه،  �لق�ول  ومعن�اها ط�رق  �لكالم،  �ملجاز�ت يف 
و�لإخفاء،  و�لتكر�ر  و�حل��ذف،  و�لتاأخري،  و�لتقدمي،  و�لقلب  و�لتمثيل 
�لو�حد  و�لإي�ضاح، وخماطبة  و�لكتابة،  و�لإف�ضاح  و�لتعوي�س  و�لإظهار، 
خطاب  و�جلميع  و�لو�حد  �لو�حد  خطاب  و�جلميع  �جلميع،  خماطبة 
�لثنني، و�لق�ضد بلفظ �خل�ضو�س معنى �لعموم، وبلفظ �لعموم مبعنى 

�خل�ضو�س، مع �أ�ضياء كثرية«)9(.
�لو��ضع،  مبفهومه  �لكالم  عليه  يخرج  �ل��ذي  �لوجه  به  ويعنون   
َواأُ�ْصِرُبوا   ...} تعاىل:  كقوله  �للفظ  تف�ضري  يف  يقال  �أن  يح�ضن  ما  وهو 
م�ضطلح  �ملعنى  هذ�  على  وينطبق  اْلِعْجَل...�لآية})10(.  ُقُلوِبِهُم  يِف 

�لخت�ضار �لذي �أطلقه �ضيبويه. 
395ه�(، يقرتب من  �بن فار�س )ت  للمجاز لدى  كما جند تعريفًا 
�ملعنى �للغوي: »و�أما �ملجاز ماأخوذ من »جاز، يج�وز« �إذ� ��ضنت ما�ضيا، 
تقول: »جاز بنا فالن وجاز علينا فار�س، هذ� هو �لأ�ضل، ثم تقول: )يجوز 
�أن تفعل كذ�( �أي ينفذ ول يرد ول مينع... �أي �أن �لكالم �حلقيقي مي�ضي 
ل�ضننه ول يعرت�س عليه، وقد يكون غريه يجوز جو�زه لقربه منه، �إل �أن 

فيه من ت�ضبيه و��ضتعارة وك�ف ما ل�ي�س يف �لأول«)11(.
�إىل  و�ضيلة  ليتخذ  �للفظ  له  يو�ضع  مل  فيما  �ملجاز  لفظ  و��ضتعمل 
بع�س �لأغر��س قال �جلرجاين عبد�لقاهر )471ه�(: »و�أما �ملجاز فكل 
�لثاين  بني  ملالحظة  و��ضعها  و�ضع  يف  له  وقعت  ما  غري  بها  �أري��د  كلمة 
و�لأول فهي جماز، و�إن �ضئت قلت كل كلمة جزت بها ما وقعت له يف و�ضع 

�لو��ضع �إىل ما مل تو�ضع له... «)12(.
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تقرر �لفقرة �ل�ضابقة �أن ��ضتعمال �للفظ يف غري م�ا و�ض�ع له، خرق 
يف دللة �لألفاظ �لأ�ضلية �ملعجمية، �إل �أن »ما و�ضع له، عبارة غام�ضة، 
ولهذ� قد يكون ��ضتعمال �للفظ للدللة على �ملجاز فيما و�ضع له �أي�ضًا، 
�أنه  يبدو  فيما  �لألفاظ  بع�س  ��ضتعمال  �إن  نقول:  �أن  ذلك  بعد  وميكن 

حقيقة جماز و�لعك�س �ضحيح. 
بقوله:  تقريبًا  نف�ضه  �ملعنى  �إىل  490ه�(  )ت  �ل�ضرخ�ضي  ويذهب 
قول  ومنه  له،  و�ضع  ما  ل�ضيء غري  م�ضتعار  هو  لفظ  لكل  ��ضم  »و�ملجاز 
هو  �ل��ذي  �لقلب  دون  بالل�ضان  هو  �أي:  جماز  �إي��اي  حبك  لغريه  �لرجل 
مو�ضع �حلب يف �لأ�ضل، وهذ� �لوعد منك جماز �أي �لق�ضد منه �لرتويج 
دون �لتحقيق على ما عليه و�ضع �لوعد يف �لأ�ضل ولهذ� ي�ضمى م�ضتعار� 
��ضتعار  فيما هو مر�ده مبنزلة من  بال�ضتعمال  ��ضتعاره،  به  �ملتكلم  لأن 

ثوبا للب�س فلب�ضه«)13(.
�ملجاز  ��ضتعمال  بني  �لعالقة  �إىل  تعريفه  يف  �ل�ضرخ�ضي  ي�ضري  ول 
و كاأن �ملجاز عنده تعمية،  له، و�ملعنى �لذي يدل عليه  يف غري ما و�ضع 
بوجود  فيه  ��ضتعمل  ما  �إىل غري  �للفظ  �نتقال  �أنه عبارة عن  و�حلقيقة 
�أو عريف)17(،  �إما لغوي)16(،  عالقة)14( بني �حلقيقة)15( وحملها، وهو 

�أو �ضرعي)18(.
ل�ضلة  �آخ��ر  لفظ  مكان  يف  ي�ضتعمل  �ل��ذي  �للفظ  ذلك  به  ونق�ضد 
عنا�ضر  �لعلماء  فيه  تلم�س  �ل��ذي  �لبالغي  معناه  �ملجاز  ولي�س  بينهما 
دللة  فيه  تتحقق  �ل��ذي  �ل�ضتعمال  يهمنا  و�إمن��ا  �لأ�ضلوب،  يف  �جلمال 
�للفظ على غري ظاهره. »وقد حدث لهذ� �للفظ: »تطور دليل بني تو�ضيع 
ومتيل  �لعربية  علماء  لدي  مقاربة  مبعان  و��ضتخدم  وت�ضيقها،  �لدللة، 
دللته �إىل �لن�ضو�س يف �لعلوم �لعربية وهذ� �ملعنى هو ��ضتعمال �للفظ 

يف غري ما و�ضع له«)19(.
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وقد كان �لأ�ضوليون يذهبون فيه هذ� �ملذهب لأن �ملجاز ليتم �إثباته 
له يف  ماو�ضع  ��ضتعماله يف غري  �لقر�ئن عند  �للفظ من  �إل مبا يالزم 
�للغة، ويعني �أن �للفظ �لذي ليدل على �ملعنى �إل مع �لقرينة هو �ملجاز.  
684ه�( مفرقا بني �حلقيقة  وتنوع �لقر�ئن �ل�ضياقية. قال �لقر�يف )ت 
و�لفرق  �ملجاز،  وهو  مو�ضوعه  ��ضتعمال  هي  باللفظ  و�لدللة  و�ملجاز:« 
بينهما �أن هذه �ضفة للمتكلم و�ألفظ قائمة بالل�ضان وق�ضبة �لرئة وتلك 

�ضفة لل�ضامع وعلم �أو ظن قائم بالقلب...«)20(.
ويتمثل ذلك يف �أن ي�ضوغ كل من �ملتكلم و�ملتلقي يف �خلطاب لنف�ضه 
�خلروج من �ملعنى �للفظي �إىل معنى خفي ويعول فيه على ذكائه وخياله، 
ول  �ضمي ذلك جماز�  �ل�ضائع،  �ملاألوف  �للفظ عن  �نحرفت دللة  :فاإذ� 
غر�بة  �لقارئ  �أو  �ل�ضامع  ذهن  يف  �أث��ارت  �إذ�  �إل  �لو�ضف  هذ�  ت�ضتحق 
�لو�ضط  وح�ضب  �آخر  �إىل  �ضخ�س  من  �لإث��ارة  هذه  وتختلف  طر�فة،  �أو 
دللة  مع  جتربته  وح�ضب  �مل��رء،  �إليه  ينتمي  �لذي  و�لثقايف  �لجتماعي 

�لألفاظ.
�للفظ  دلل��ة  بني  �لعالقة  فهم  يف  بدورها  �لعقلية  �لقرينة  وتقوم 
�أثناء �لتو�ضيع، فقد يجزئ �مل�ضب�ب عن  على معناه �حلقيقي و��ضتعماله 
ْيَطاِن  ال�صَّ ِمَن   ِ ِباللَّ َفا�ْصَتِعْذ  اْلُقْراآََن  َقــَراأَْت  �ل�ضبب كقوله تعاىل: {َفاإَِذا 
504ه�(: »ونقل عن بع�س �ل�ضلف  ِجيِم})21(. وتاأوله �لهر��ضي: )ت  الرَّ
القراآن  بقوله تعاىل: {فاإذا قراأت  �لقر�ءة مطلقًا �حتجاجًا  بعد  �لتعوذ 
ذلك،  ظاهر  �أن  يف  �ضك  ول  الرجيم}  ال�صيطان  مــن  بــالل  فا�صتعذ 

يقت�ضي �أن تكون �ل�ضتعاذة بعد �لقر�ءة...«)21(.
ولعل تقدمي �ملتاأخر هنا ه�و من ب�اب �أهميت�ه و�لتاأكي�د على ح�ضوله 
�للفظ.  �قت�ضاه ظاهر  كما  �لزمني  �لرتتيب  �ملق�ضود  ولي�س  �ملكلف  من 
وعلى كل حال فاإن �لدللة �ملجازية تثري م�ضكلة فيما يتعلق بعالقة �للفظ 
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مبعناه و�ضبب ذلك يف تعدد �ملعنى للفظ �لو�حد مما �أدى يف �لنهاية �إىل 
�لحتمال و�لغمو�س يف دللة �لألفاظ على �ملعاين  وهذ� ما �أدى �إىل فتح 

باب �لتاأويل يف قر�ءة �لن�س قر�ءة ��ضتقطابية.     
3 - اإ�صكالية الداللة املجازية:

كانت �لظاهرة �للغوية من �أ�ضباب �خلالفات �ملذهبية و�ملد�ر�س   
�أم  �لأ�ضول  يف  �خلالفات  تلك  �أكانت  �ضو�ء  �لإ�ضالمية  و�لفرق  �لفقهية 
يف �لفروع وما ترتب بعدها من �ضر�عات فكرية �أدت يف �لنهاية �إىل �أن 
�نق�ضمت �حلياة �لإ�ضالمية على نف�ضها �إىل فرق يف �لعتقاد و�ل�ضيا�ضة، 
وكل منها يعتمد على �لن�س �لقر�آين �أو �حلديث �لنبوي موؤوًل، معتمدً� يف 

تاأويله ذ�ك على �لظو�هر �للغوية، ومنها �ملجاز.
بالدرجة  �مل�ضلمني  علماء  �أبطالها  وكان  �لتاأويل  معركة  د�رت  لقد 
عن  ونتجت  �لقر�آين،  �لن�س  م�ضتوى  على  �ملعركة  حلبة  وكانت  �لأوىل 
�لتي  و�لدو�فع  و�إيجابًا،  �ضلبًا  بع�ضًا  بع�ضها  يعار�س  نتائج  �ملعركة  هذه 
كانت ور�ء هذه �جلهود �لعظيمة هي �لدفاع عن �لعقيدة �لإ�ضالمية �لتي 
حمل فحو�ها �لن�س �لقر�آين، ولكن هذ� �خلطاب ��ضتعمل �ألفاظا حتتمل 

�ملعنى و�ضده على م�ضتوى �لدللة �ملجازية.
وهي  �للغوي  �لدر�س  بتاريخ  �للغوية  �لظاهرة  هذه  تاريخ  ويرتبط 
�لآيات  معاين  يف  �لنظر  على  مبناه  �للغوي  و�لبحث  منه  يتجز�أ  ل  جزء 
�لقر�آنية وما يتح�ضل بذلك من حملها على �ملجاز �أو �حلقيقة بناء على 
تاأويل �للفظ �أو �أخذه على ظاهره، وخا�ضة �إذ� كانت �لآية بنظمها حتتمل 
�ملعنى  عن  �ضرف  �ل��ذي  »�للفظ  باأنه:  �لتاأويل  عرفو�  ولهذ�  �ملعنيني، 
�أعطى  هنا  ومن  بها«)22(،  يقرتن  لقرينة  �ملرجوح  �ملعنى  �إىل  �لر�جح 
�لكالم قيمته �لتي بها تت�ضوق �إليه �لنفو�س:«وبذلك �كت�ضبت �للغة مرونة 

وجتدد� يف ��ضتخد�م �لدللت«)23(.
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باحلرية  في�ضاب  و�ملجازي  �حلقيقي  �ملعنى  بني  �لقارئ  يتيه  وقد 
�إذ�  وخا�ضة  يرجح،  ماذ�  يدري  ل  �لطرق  مفرتق  يف  و�قفا  تبقيه  �لتي 
من  �بتالء  �لقر�آين  �لن�س  �إىل  بالن�ضبة  ذلك  يكون  �لأدلة.وقد  تكافاأت 
يهتدي  و  ي�ضل  من  لي�ضل  للقارئ�ني  متحي�س  فهو  �لعلم،  لأه�ل  �خلالق 
يق�ول  فق�د  باملخاط�ر  حم�فوف  طريق  �لق�ر�آن  يف  فالتاأويل  يهتدي،  من 
�إىل  �أو باحلقيقة  باملج�از  �لق�ول  يوؤدي  وقد  يعلم.  �مل�وؤول على �هلل ما ل 
�لل�ضان ومن  �أهل  �ل�ضحاب�ة وهم  �لفهم، وحارت يف هذ�  و�ض�وء  �خلطاأ 
�لف�ضاحة مبكان. ومن هذ� روى ع�ن ع�دي بن حات�م - ر�ض�ي �هلل ع�نه 
ْيِط  اْلَ ِمَن  ااْلأَْبَي�ُض  ْيُط  اْلَ َلُكُم   َ َيَتَبيَّ َحتَّى   ..} نزل�ت:  مل�ا  ق�ال:   -
و�إىل  �أ�ضود  عقال  �إىل  قال: عمدت  �لآية})24(.  اْلَفْجِر...  ِمــَن  ااْلأَ�ــْصــَوِد 
عقال �أبي�س فجعلتهما حتت و�ضادتي فجعلت �أنظر يف �لليل فال ي�ضتبني 
يل فغدوت على ر�ضول �هلل - عليه �ل�ضالة و �ل�ضالم - فذكرت له ذلك. 
ر�ضول  يا  قلت  رو�ي��ة  يف  و  �لنهار  وبيا�س  �لليل  �ضو�د  ذلك  فقال:«�إمنا 
�هلل: ما �خليط �لأبي�س من �خليط �لأ�ضود، �أهما �خليطان؟ قال: »�إنك 
�لليل،  �ضو�د  هما  ق��ال:  ثم  �خليطني،  �أب�ضرت  �إن  �لقفا)25(،  لعري�س 
وبيا�س �لنهار«)26( �ملخلوقني كان �لق�ر�آن �لكرمي ير�عي طبيعة �لعربي 
يف  �لأم��ر  عليه  �لتب�س  �لذي  �لعربي  وهذ�  عمومًا،  طبيع�ته  ير�ع�ي  كما 
�آخر غري  �حتمل �خلطاب معنى  وبالرغم من ذلك فقد  �لدللة منهم، 

�ملعنى �ملق�ضود، وذلك من �إثار�ت �ملجاز.
�إذ� كان هذ� �لعربي �خلال�س، �ضاهد نزول �لوحي، ون�ضاأ على ل�ضان 
قومه، قد �لتب�س عليه �لأمر، ورجح دللة �خليط على �ملجاز ثم ��ضرت�ضد 
بالر�ضول - عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم - فاأفهمه �أن �للفظ ل يخرج عن د�ئرة 
�ملجاز، فما بالنا بغريه، وكل هذ� ي�ضتدل به على �حتمال �خلطاب معنى 
غري �ملعنى �ملق�ضود وي�ضبه هذ� ما ذكر �بن �لأثري يف �لباب نف�ضه حيث 
قال:« فما جاء منه قوله تعاىل: {... َواَل َتْقُتُلوا اأَْنُف�َصُكْم... �لآية})27(. 



داللة التعبير اجملازي وأثرها في فهم اخلطاب القرآني

20
14

س 
مار

 - 
هـ

14
35

خر 
اآل

ع 
بي

، ر
 3

6 
دد

لع
ا

222

جـــــذور

هو  �ل��ذي  �حلقيقي  �لقتل  �أحدهما  �ل��ت��اأوي��ل،  من  وجهان  له  ه��ذ�  ف��اإن 
معروف، و�لآخر:«وهو �لقتل �ملجازي، و هو �لإكباب على �ملعا�ضي، فاإن 

�لإن�ضان �إذ� �أكّب على �ملعا�ضي قتل نف�ضه يف �لآخرة«)28(.      
هذه  وم��ن  �ل��و�ح��د  �لن�س  يف  ت��اأوي��ل  من  �أك��ر  �للفظ  يحتمل  وق��د 
�لحتمالت ماذكر �لر�زي يف تف�ضريه لالآية �ل�ضابقة حيث قال: »�تفقو� 
على �أنه: )�لأول( »نهى عن �أن يقتل بع�ضهم بع�ضًا و�إمنا قال �أنف�ضكم...
قتل  لأن  بع�ضًا  بع�ضهم  قتل  �إذ�  �لكعبة  ورب  قتلنا  يقولون  �لعرب  لأن 
بع�ضهم يجري قتلهم«)29(. )�لثاين( »�ختلفو� يف �أن هذ� �خلطاب هل 
مع  �ملوؤمن  �إن  وقال  بع�ضهم  فاأنكره  �أنف�ضهم؟  قتلهم  عن  لهم  نهي  هو 
�إميانه ل يجوز �أن ينهى عن قتل نف�ضه... لأن �ل�ضارف عنه يف �لدنيا وهو 
�لأمل �ل�ضديد و�لذم �لعظيم، و�ل�ضارف عنه يف �لآخرة �أي�ضًا قائم وهو 
��ضتحقاق �لعذ�ب �لعظيم، و�إن كان �ل�ضارف خال�ضًا �متنع منه �أن يفعل 

ذلك. و�إذ� كان كذلك مل يكن للنهي عنه فائدة«)30(.  
فالدليل �لأول �لذي ��ضتدل به �لر�زي دليل لغوي �عتمد على �أ�ضاليب 
قتل  عدم  هنا  وهو  �حلقيقة،  على  د�ًل  ي�ضبح  وبهذ�  �لقول،  يف  �لعرب 
�لنف�س بغري حق. ثم دعم هذ� �ملذهب بدليل �آخر ميكن ��ضتيحاوؤه من 
�لو�قع �لذي تت�ضور منه حقيقة �مل�ضلم و�لذي ل ميكن �أن يقدم على قتل 

نف�ضه، وذلك مما يفر�ضه �إميانه وعقله.
�لتاأويل �لأول، ويحتمل �لقتل معناه  �آخر يرد  وذكر بعد ذلك دلياًل 
�حلقيقي، وهو قوله: »و ميكن �أن يجاب عنه باأن �ملوؤمن مع كونه موؤمنا 
باهلل وباليوم �لآخر قد يلحقه من �لغم و �لأذية ما يكون �لقتل عليه �أ�ضهل 
من ذلك، ولذلك نرى كثري� من �مل�ضلمني قد يقتلون �أنف�ضهم...و �إذ� كان 

كذلك كان يف �لنهي عنه فائدة«)31(.
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و�أن  �لإ�ضالم،  على  �لنا�س  ظاهر  حيث  من  بالو�قع  ��ضتدلل  وهذ� 
و�لأ�ضاليب،  �لألفاظ  دلل��ة  توجيه  يف  مهم  دور  له  �لجتماعي  �جلانب 
ما  تفعلو�  ل  قيل:  �أن��ه  �آخ��ر  �حتمال  »وفيه  فقال:  �آخ��ر  تاأوياًل  و�أ�ضاف 

ت�ضتحقون به �لقتل من �لقتل و�لردة و�لزنا بعد  �لإح�ضان...«)32(.  
�ملعاين  من  جمموعة  �حتمل  �ل�ضابقة  �لآية  يف  �ل��و�رد  �لنف�س  فقتل 
وكلها حمتملة، ولهذ� يجب على �ملتلقي �أن يذكر �لأدلة �لتي ي�ضتند عليها 
»من  �لأث��ري:  �بن  قول  معنى  وهذ�  �إليه،  يذهب  �لذي  �ملعنى  ترجيح  يف 

يذهب �إىل �لتاأويل يفتقر �إىل �لدليل«)33(.
و�أما �لتاأويل �لذي يفتقر �إىل �لأدلة، فن�ضتدل به على ما ذكره �بن 
»ولكن  فقال:  ْر})34(.  َفَطهِّ {َوِثَياَبَك  تعاىل:  قوله  ف�ضر  حني  �لأث��ري، 
�لتاأويل �إىل �ملجاز يفتقر �إىل �لدليل... فالظاهر من لفظ �لثياب هو ما 
ل ذهب �إىل �أن �ملر�د هو �لقلب ل �مللبو�س، وهذ� لبد له  يلب�س، ومن تاأوَّ
من دليل؛ لأنه عدول عن ظاهر �للفظ... فاملعنى �ملحمول على ظاهره ل 
يقع يف تف�ضريه خالف، و�ملعنى �ملعدول عن ظاهره �إىل �لتاأويل يقع فيه 

�خلالف؛ �إذ باب �لتاأويل غري حم�ضور«)35(. 
ذكره  ما  �لأث��ري  �بن  قال  كما  ينح�ضر  ل  �لتاأويل  �أن  على  و�لدليل 
�ملف�ضرون و�أهل �للغة يف تاأويل لفظ »فطهر« يف �لآية �لكرمية، ذكر �لكلبي 
تطهري  يف  حقيقة  �أنه  �أحدها  �أق��و�ل:  ثالثة  »فيه  فقال:  تاأويالت  ثالثة 
�لثياب من �لنجا�ضة... و�لآخر �أنه ير�د به �لطهارة من �لذنوب و�لعيوب 
فالثياب على هذ� جماز، و�لثالث ل تلب�س �لثياب من مك�ضب خبيث«)36(. 
وكل تاأويل من �لتاأويالت �ل�ضابقة يحتاج �إىل �أدلة تدعمه وترجحه على 

غريه. 
�إنَّ �قرت�ن �لتاأويل باملجاز يعني على �ضبط هوية �لكالم �لذي ين�ضرف 
�لتاأويل �إليه، و�أوجد عبد�لقاهر �جلرجاين )ت 471ه�(. �رتباطا وثيقا 
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بني �ملجاز و�لتاأويل �إذ قال: »ول يتخل�س لك �لف�ضل بني �لباطل و بني 
�ملجاز حتى تعرف حد �ملجاز وحده �أن كل جملة �أخرجت �حلكم �ملفاد 

بها عن مو�ضعه من �لعقل ل�ضرب من �لتاأويل فهي جماز«)37(.
و�حلالة  �لذهني  �ملعنى  عن  و�ل�ضتعاري  �ملجازي  بالتعبري  ويعرب 
�إليها  �لنف�ضية و�حلادث �ملح�ضو�س في�ضفي على �لأ�ضياء �حلياة وي�ضف 
�حلركة و�لإح�ضا�س، فاإذ� هي حتاور وكاأنها حقائق �ضاخ�ضة للعيان، وقد 
ومتثيله  �ملعنى  ت�ضوير  يف  زيادة  �لعقل  للجماد�ت  �لقر�آين  �لن�س  يهب 
َعَذاُب  ِبَربِِّهْم  َكَفُروا  {َوِللَِّذيَن  تعاىل:  قوله  �جلماد  تعقيل  ومن  للن�س 
َتُفوُر  َوِهـــَي  �َصِهيًقا  َلَها  �َصِمُعوا  ِفيَها  اأُْلــُقــوا  اإَِذا  رُي  امْلَ�صِ َوِبْئ�َض  َجَهنََّم 
َياأِْتُكْم  اأََلْ  َخَزَنُتَها  �َصاأََلُهْم  َفْوٌج  ِفيَها  اأُْلِقَي  ُكلََّما  اْلَغْيِظ  ِمَن  ُز  يَّ َتَ َتَكاُد 

َنِذيٌر})38(.
قال �لر�زي: »فاإن: قيل �لنار لي�ضت من �لأحياء فكيف ميكن و�ضفها 
بالغيظ؟ و�جلو�ب من وجوه: �لأول: �أن �لبنية عندنا لي�ضت �ضرطا للحياة 
فلعل �هلل يخلق فيها وهي نار حياة. �لثاين: �أنه �ضبه �ضوت لهبها و�ضرعة 
غيظ  �مل��ر�د  يكون  �أن  يجوز  �لثالث:  وحركته.  �لغ�ضبان  ب�ضوت  تيارها 

�لزبانية« )39(.
�لكفرة  ه��وؤلء  جناه  ما  ب�ضدة  ي�ضعر  �لغيظ  من  �لتميز  هذ�  ولعل 
�ملجرمون حتى لقد �ضعر به و�غتاظ منه هذ� �لذي ل يح�س، وهو معنى 

يتو�ضل �إليه بالدللة �لتبعية.
�إن �إ�ضفاء �حلياة و�لإح�ضا�س على ما ل يعقل من �جلماد�ت ظاهرة 
ماألوفة يف �للغة وذلك بهدف �لتعبري عن بع�س �ملعاين باأ�ضاليب مثرية 
وم�ضورة للمعنى لت�ضل �إىل ذهن �ل�ضامع ليتج�ضد �ملعنى �أمامه �ضاخ�ضًا 
ك�ضخو�س �ملح�ضو�ضات و�لقر�آن ��ضتعمل هذه �لأ�ضاليب يف تو�ضيل �ملعاين 

�لغيبية �لتي ل يقدر �لعقل �لإن�ضاين على ت�ضورها بي�ضر و�ضهولة.
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ولهذ� وجدنا �لدللة �ملجازية ت�ضري يف هذ� �ملنحى، بل تذهب �إىل 
�للفظ ليدل على �ضد �ملعنى �لذي  �أق�ضى من ذلك عندما حتول دللة 
�ألفاظ �ملدح و�لذم �لتي يحول �ل�ضياق  �أ�ضال. جند-مثال- يف  �أن�ضئ له 
عن  متحدثا  تعاىل  قوله  ذلك  من  و�ضده  �ملعنى  حتمل  لت�ضبح  دللتها 
مبنا�ضبة  �لآية  هذه  وجاءت  األيم}.  بعذاب  {فب�صرهم  �لكفار:  م�ضري 
�حلديث عن �مل�ضركني و�ملنافقني لأن لفظ �لب�ضارة و�ضع �أ�ضال يف �لأمور 
�ملحمودة �ل�ضارة فتحولت لتعرب عن �ضوء �لعاقبة، و�أ�ضبحت هذه �لألفاظ 
عن طريق �ل�ضتعارة تكت�ضي �إيحاء�ت ل حت�ضى، جعلت �ملتلقي يقف على 

�ملعنى ويح�س به، �أميا �إح�ضا�س.
4 - داللة اللفظ بي احلقيقة واملجاز:

عرف �بن جني )ت 392ه�(�حلقيقة بقوله: »�إن �حلقيقة ما �أقر يف 
�ل�ضتعمال على �أ�ضل و�ضعه يف �للغة و�ملجاز ما كان ب�ضد ذلك«)40(.

وعرفها �بن فار�س )ت 395ه�( بقوله: »... فاحلقيقة: �لكالم �ملو�ضوع 
مو�ضعه �لذي لي�س با�ضتعارة ول متثيل، ول تقدمي فيه ولتاأخري«)41(. 

وح�ضب �لفقرة �ل�ضابقة ومبفهوم دللة �ملخالفة فاإننا ن�ضتدل بذلك 
على تعميم دللة �ملجاز فهو ي�ضمل دللة �لألفاظ وكذلك خرقه �ملعارية 

يف �لرت�كيب و�لأ�ضاليب من حيث �لرتتيب و�لتقدمي و�لتاأخري. 
فرع عنها، فاحلقيقة  و�ملجاز  �لأ�ضل  �أن �حلقيقة هي  ومعنى ذلك 
�إذ� ثبت، وهو ��ضم  هي: »�ل�ضيء �لثابت قطعًا ويقينًا، يقال حق �ل�ضيء 
و�ضعه  �لذي  �ل�ضيء  به ذ�ت  ير�د  �أطلق  فاإذ�  �مل�ضتقر يف حمله،  �ل�ضيء 
قارً� يف حمله  كان  ما  للبهيمة وهو  �لأ�ضد  كا�ضم  �لأ�ضل  �للغة يف  و��ضع 

و�ملجاز ما كان قارً� يف غري حمله«)42(.
كثري  يف  ذلك  وورد  و�ملجاز  �حلقيقة  بني  �ملعنى  يف  �لتعدد  يقع  قد 
ــاَلــَة  َحــمَّ ت��ع��اىل: {َواْمـــــَراأَُتـــــُه  قوله  منها  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  ن�ضو�س  م��ن 
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َطِب})43( فمنهم من قال: »�إن �مر�أة �أبي لهب كانت تلقي يف طريق  احْلَ
�لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - �ل�ضوك، فنزلت«)44(. ومنهم من قال: 
»�إنها كانت مت�ضي بالنميمة يف ر�ضول - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - وتوؤذيه 
هذ�  ورد  وق��د  باملجاز،  تعبري�  »�حلطب«  كلمة  دلل��ة  فتكون  بل�ضانها، 
�لنا�س  بني  �ملف�ضد  بالنمائم  للم�ضاء  »يقال  �لعرب:  �ل�ضتعمال يف كالم 

يحمل �حلطب بينهم، �أي: يوقد بينهم �لثائرة ويورث �ل�ضر«)45(.
ول ي�ضرف �للفظ عن �حلقيقة �إل �إذ� دلت على ذلك قرينة �ضارفة، 
وقد يقع �خلالف يف تلك �لقرينة، فيوؤدي �إىل �ختالف يف �ملعنى، فحني 
�ختلفت �لرو�ية يف �ضبب �لنزول، وهو عن�ضر من عنا�ضر �ل�ضياق، �أدى 
�إىل �حتمال �لدللة على �حلقيقة و�ملجاز �أو �جلمع بينهما ويتمثل ذلك 
يف �أن تقول: �إنها كانت توؤذي ر�ضول �هلل - عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم - بو�ضع 
�ل�ضوك يف طريقه، وهذه �أِذيَّة مادية، ويف �لوقت نف�ضه كانت توؤذيه �أِذيَّة 
معنوية بالنميمة فال تعار�س بني �ملعنيني، لأن �لأِذيَّة �ضدرت منها بالقول 

و�لفعل وهذ� ل يعني �أن كل �لألفاظ يتحقق فيها هذ� �لتوفيق.
�لتاريخية  ب��احل��و�دث  ترتبط   قد  �للفظ  دلل��ة  �أن  �ضبق  ما  وي��دل 
وحتقي�ق  ��ضتق�ر�ء  �إىل  �لرجوع  فيكون  �ملا�ضي،  يف  �لنا�س  و�ضلوكات 
�لوثائق �ملروية عن�ضرً� مهمًا يف فهم معنى �لن�س؛ و�أ�ضباب �لنزول �آلية 

مهمة يف هذ� �ملجال.
5 - داللة التعبري املجازي بي ظاهر اللفظ ومق�صدية املتكلم:
يف  لالألفاظ  ليعطي  �ملتلقي  �أمام  �لباب  �ل�ضياق  نظرية  فتحت  وقد 
�لغالب  يف  �ملجاز  من  يفهم  مل  ولهذ�  ت�ضتحقه،  مال  �لأحيان  من  كثري 
تعدد  فكرة  هذ�  يطابق  وقد  �حلاجة،  مقد�ر  جتاوز  �أو  �ضرورة  �أنه  �إل 
و�إمنا  �خلطاب،  خالل  من  لي�س  ولكن  �لو�حد،  للمبني  �لوظيفي  �ملعنى 
�إن�ضان معجم دليل خا�س به يغاير  من خالل �ملتاأمل. ويكاد يكون لكل 
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معجم �لآخرين، وكل �إن�ضان ومعجمه يجب مر�عاة �لعالقة �لتي تربطه 
�لقابل و�ملف�ضر للن�س يف حتديد دللة  مبجتمعه، وهذ� مما يعاين منه 
�لألفاظ على مق�ضود�تها وموقف �لنا�س من دللة �لألفاظ ي�ضبه متاما 

مو�قفهم من مظاهر �حلياة �ملختلفة)46(. 
»�إن �لباحث �حلديث يف بعد زماين )و مكاين �أي�ضًا( عن خلفيات 
�ل�ضر�ع �لقدمي �لذي تولد عنه خالف يف �لتاأويل على �أنه لي�س يف ماأمن 
�أ�ضده بني �لفئات �ملتناحرة، ومن و�ضائل  �إذ ماز�ل �ل�ضر�ع على  مطلق 
تناحرها �لن�س �لقر�آين، و معنى هذ� �أن �أي باحث م�ضلم )وعربي( لي�س 
له  تكون  ما  غالبا  لأنه  و  مت�ضور�،  لي�س  لأن ذلك  �حلياد  حمايد� متام 

فل�ضفة ما يف �حلياة«)47(.
ويف ر�أي حممد مفتاح، �ل�ضابق �أن �ملتلقى هو؛ �لذي يوظف �لن�س 
ر�ضالته  مت��رر  �لتي  �ملق�ضدية  لإعطاء  و�ضرعية  لغوية  كاآلية  �ل��ق��ر�آين 
�ملتلقى  �أف��ك��ار  لتوجيه  �لن�س  يوؤطر  �أن  وب��دل  ي��ري��ده،  �ل��ذي  ومعتقده 
�أو تر�ضيدها، �ضار �ملتلقي هو �لذي يوؤطر �خلطاب لتثبيت  وت�ضحيحها 
عالقات و�أفكار تربطه مبجتمعه وجمتمعات �أخرى، وهكذ� يكون �لتاأويل 
يف كثري من �لأحيان عبارة عن عملية �إ�ضقاطية للن�س على �لو�قع، وهذ� 
�لقر�آين  �لن�س  تف�ضري  تو�ضيع د�ئرة �خلالف يف  �إىل  ى  �أدَّ �جتاه خطري 
وتاأويله وبالتايل �إىل �نق�ضام �لعلماء و�لباحثني �إىل فئات متناحرة حول 

�ضبط دللة �خلطاب.  
�ملتلقي يف  يحمله  وما  للكلمة،  �للغوي  �لو�ضع  �إىل  يرجع  ذلك  ولعل 
ولهذ�  وباطنه،  �للفظ  ظاهر  بني  ذ�ته  يف  ذلك  يكون  كما  فكره،  طيات 
�أن نبحث  قد تن�ضرف هممنا عن ظاهر �لألفاظ، وي�ضبح لز�مًا علينا 
عن �ملعنى من خالل و�ضائل �أخرى، ومنها؛ �ل�ضياق �أومقام �حلال، حتى 

يظهر لنا �لأمر.



داللة التعبير اجملازي وأثرها في فهم اخلطاب القرآني

20
14

س 
مار

 - 
هـ

14
35

خر 
اآل

ع 
بي

، ر
 3

6 
دد

لع
ا

228

جـــــذور

وقد تكون نية �ملتكلم على �ملجاز، ونية �ل�ضامع على �حلقيقة، و�لعك�س 
�لتو��ضل.  عملية  وتتعقد  �لفهم،  �ضوء  وينتج  �خلالف،  فيقع  �أي�ضًا  و�رد 
وي�ضبه هذ� دللة �للفظ على �ل�ضرت�ك يف »كثري من كلماتنا لها �أكر من 
معنى، غري �أن �ملاألوف هو ��ضتعمال معنى و�حد فقط من هذه �ملعاين يف 
�ل�ضياق �ملعني، فالفعل »�أدرك« مثال حمدد �ملعنى: هل معناه »حلق به« �أو 
»عا�ضره« �أو �أنه يعني »ر�أي« �أو »بلغ« �أن �لرتكيب �حلقيقي �ملنطوق بالفعل 

هو وحده �لذي ميكنه �أن يجيب عن �ل�ضوؤ�ل)48(.
�للغوي  �لرتكيب  �للفظ جمرد� من  كان  �إذ�  �لغمو�س  ويتحقق هذ� 
�أو �ل�ضياق، ولكن �لغمو�س �لذي نتحدث عنه هو ما يحيط بدللة �للفظ 
على غري ظاهره، ويخالف معناه �ملعنى �ملتبادر �إىل �ل�ضامع، ولأمر ما �أقر 
ر�ضول �هلل - عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم - عمارً� حني قال كلمة �لكفر حتت 
�لتعذيب، ثم خاف على نف�ضه، فذهب �إىل �لنبي ي�ضكو �إليه، وحدثه، فقال 
ر�ضول �هلل: »كيف كان قلبك حني قلت، �أكان من�ضرحًا بالذي قلت؟ قال 
ل، فاأنزل �هلل: {... اإِالَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِبااْلإِمَياِن... �لآية})49(
)50(. قال �لزخم�ضري: »فاأتى عمار ر�ضول �هلل - �ضلى �هلل عليه و�ضلم 

- وهو يبكي، فجعل ر�ضول �هلل -عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم- مي�ضح عينيه 
ويقول: ما لك؟ �إن عادو� لك فعد لهم مبا قلت«)51(.

لظروف  ومر�عاته  �ل��ق��ر�آين  �خلطاب  و�قعية  على  بهذ�  وي�ضتدل 
و�ضو�بط  �ضروط  ولها  بقدرها  مقدرة  �لو�قعية  ه��ذه  �أن  �إل  �ملكلفني، 
حتى ل ي�ضترت �لع�ضاة بهذه �لو�قعية يف �خلروج على �لأو�مر و�لنو�هي 
�ل�ضرعية ولهذ� قيل: »فكاأن �لذي يتلفظ بكلمة �لردة مر�ده دفع �ل�ضرر، 
فلي�س يطلق على ما ياأتي به �لكفر، وما �أر�د �لكفر مبعناه و�إمنا �أر�د به 

دفع �ل�ضرر«)52(.
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ظاهرها  يف  تدل  ل  �لتعذيب،  وطاأة  حتت  �لكفر  بكلمة  فالت�ضريح 
على �ملعنى �لذي يقيده ظاهر �للفظ، بل فال كفر هناك، لأنه مل ين�ضرح 
حتت  زوجته  طلق  من  »�إن  �لفقهاء:  قال  ؟ولذلك  �للفظ.  لدللة  �ضدره 
�لإكر�ه �أن طالقه ل يوؤخذ«)53(. وهذ� �حلكم �أُِخَذ بالدللة �لتبعية على 
�أ�ضا�س �لقيا�س، وتعدية معنى �للفظ لي�ضمل معاين �أخرى مل يرد لأجلها 
بطريقة مبا�ضرة، وهذ� مهم جدً� يف تعدية دللة �ل�ضي�اق، وب�ذلك تال�ضت 
�لعالقة بني �للفظ ومعناه من حيث �لظاهر، وتزعزعت قيمة �لكلمة �أمام 

�ملقا�ضد و�لنو�يا �لتي يتو�ضل �إليها مب�ضالك �أخرى.
بالظاهر،  ننخ�دع  �أل   - و�ل�ضالم  �ل�ضالة  عليه   - �لر�ضول  وينبهنا 
حيث جاء يف �ل�ضحيحني عن �أن�س بن مالك قال: »قال ر�ضول �هلل - عليه 
�ل�ضالة و�ل�ضالم -: »�هلل �أ�ضد فرحًا بتوبة عبده حني يتوب عن �أحدكم، 
طعامه  وعليها  منه  فانفلتت  ف��الة  ب��اأر���س  ر�حلته  على  ك��ان  رج��ل  من 
و�ضر�به، فيئ�س منها، فاأوى �إىل �ضجرة فا�ضطجع وقد يئ�س من ر�حلته 
فبينا هو كذلك �إذ� هو بها قائمة عنده، ثم من �ضدة �لفرح قال: »�للهم، 

�أنت عبدي، و�أنا ربك، �أخطاأ من �ضدة �لفرح«)54(.
منه  يفهم  �ل��ذي  �للفظ  ظاهر  يقت�ضيه  ما  على  �ملتكلم  ي��الم  ول 
عليه  تدل  وما  �لعبارة  بني  تال�ضي  حدث  لأنه  �لكفر،  بكلمة  �لت�ضريح  
من �ملعنى �ملتعارف عليه لدى �أهل ذلك �لل�ضان، ويلزم �أن يدل على هذ� 
�لتال�ضي ما يكتنف �لكالم من مقال و�أحو�ل، فال ن�ضحي بوظيفة �للغة، 
ول نظلم �ملتكلم ونحمله ما ل قبل له به. وهذ� يدور حول م�ضاألة �ضبط 
�ملقا�ضد �أي ما يريد �ملخاطب وما يفهمه �ملخاطب من �لعملية �لكالمية، 
�لقدمي  منذ  �لتاأويل  وعلماء  �ملف�ضرين  بال  �ضغلت  جوهرية  م�ضاألة  وهي 

وماز�لت �إىل يومنا هذ�.
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6 - دور القارئ يف تر�صيد داللة املجاز
يو�جه �لقارئ �لن�س بخلفيات فكرية وعقائدية، وثقافية �جتماعية 
�كت�ضبها خالل �لتن�ضئة، فهو يتفاعل مع �ملقروء يف جمال هذه �لثقافة، 
ذلك  ومثال  �لرتتيب  يف  معًا  �ملعنيني  على  تدل  قد  �للفظ  دلل��ة  �إّن  ثّم 
ِمِنَي...  ِلْلُموؤْ َوَرْحــَمــٌة  �ِصَفاٌء  ُهــَو  َما  اْلــُقــْراآَِن  ِمــَن  ُل  {َوُنَنزِّ تعاىل:  قوله 

�لآية})55(. 
�لروحانية،  �لأمر��س  من  �ضفاء  �لقر�آن  �أن  »�علم  �ل�ر�زي:  ق�ال 
و�ضفاء �أي�ضًا من �لأمر��س �جل�ضمانية، و�لروحانية كالعتقاد�ت �لباطلة 
معًا  �ملعنيني  �ل�ضفاء  لفظ  فاحتمل  وغريها«)56(.  �لذميمة  و�لأخ��الق 

�ملجازي و�حلقيقي وكالهما مر�د.
وقال �لكلبي: »و�ملر�د بال�ضفاء �أنه ي�ضفى �لقلوب من �لريبة و�جلهل، 

ويحتمل �أن يريد نفعه من �لأمر��س بالرقية به و�لتعويذ«)57(.
وقد يفتح �ملجاز �أبو�با ل ح�ضر لها، ويوؤدي �إىل نتائج خطرية على 
هو  �ملعنى  بهذ�  عندهم  �ملجاز  �أن  يرون  �لن�ضيون  كان  ولهذ�  �لعقيدة 
وجه من وجوه �لتعدي، وكان �بن قيِّم �جلوزية. يطلق عليه: »�لطاغوت 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  من  �ملجاز  نفي  رجحو�  �لذين  من  وه��و  �لثالث«)58(. 

و�عتربه جمرد ��ضتعمال جائز يف �للغة، �إل �أن  �أجوبته غري مقنعة.
تعر�س  وقد  �لنا�س  عند  و�حل�ضن  �لقبح  نظرية  �إىل  ذلك  ويرجع 
�لغز�يل �أبو حامد �إىل ذلك حيث قال: »�إن �لإن�ضان يطلق ��ضم �لقبح على 
يلتفت  ل  �إنه  يو�فق غر�س غريه من حيث  كان  و�إن  يخالف غر�ضه،  ما 
�إىل �لغري، فاإن كل طيع م�ضغوف بنف�ضه وم�ضتحقر لغريه، فيق�ضي بالقبح 
ي�ضتح�ضن يف  فاإنه  نف�ضه،  �أحو�ل  بع�س  �إىل  �للتفات  بل عدم  مطلقًا... 

بع�س �لأحو�ل عني ما ي�ضتقبحه، �إذ� �ختلف �لعر�س...«)59(.
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ويعني �لن�س �ل�ضابق �أن �ملتلقي يوؤول �للفظ ح�ضب ر�أيه فيما ي�ضتقبح 
وما ي�ضتح�ضن لأن نظرية �لقبح و�حل�ضن م�ضاألة ن�ضبية تختلف من فرد 

�إىل فرد ومن جمتمع �إىل جمتمع �آخر.  
�ل�ضيء  فن�ضتح�ضن  �لعقل،  مقت�ضيات  مع  �لتاأويل  يتعار�س  وق��د 
ي�ضت�ضيغه  ل  و�لعقل  �ملعنى،  على  �للفظ  ويدل  يع�ار�س،  و�لتاأويل  عقاًل، 
ونوق�ضت هذه �مل��ضائل يف معار�ض�ة �لنق�ل للعق�ل، و�أّل�ف �بن تي�مية ك�تابًا 
لهذ� �لغر�س �ضماه؛ مو�فقة �ضريح �ملعقول ل�ضحيح �ملنقول، ففي �لأمور 
�لغيبية �لتي ل قدرة للعقل على �إدر�كها يو�فق �ملعقولت ومثال�ه: عذ�ب 

�لقرب و�ل�ضر�ط و�مليز�ن و�جلنة و�لنار و�لتحرمي و�لتحليل...
�ملعنى  �أو  �لتو��ضلي  �ملعنى  عن  للبحث  للن�س،  �ملتاأمل  يعطيه  وما 
�لقر�ء،  باختالف  يختلف  �لذي  �ملعنى  ي�ضتهدف  تف�ضي�ر  هو  �مل�ضاح�ب 
منت�ج  بل  فح�ض�ب،  لل�ن�س  م�ضتهلكًا  لي�س  �لق�ارئ  �أو  �ملف�ض�ر  لأن  وذلك 
على  �لقارئ  �أََ�ض�فاها  �لن�ضو�س  من  جم�موعة  هو  و�لتف��ضري  �أي�ضًا،  له 
�لن�س �لقر�آين وهي تتميز بالذ�تية، ويبقى �لن�س �لقر�آين حمايدً� د�ئمًا 
ل يتحمل تاأويالت �لب�ضر �لتي هي جمرد �جتهاد�ت، وما تنوع �لقر�ء�ت 
�أننا  هذ�  يعني  ول  ذلك،  على  دليل  �إل  �لتاأويلية  و�لطاقات  �لتف�ضريية 
ن�ضرب بها عر�س �حلائط، بل يجب �أن تكون منطلقات ومرجعا ي�ضتاأن�س 

به يف جمال �لطاقات �لتاأويلية �ملتو��ضلة.
قلنا  كما   - �لق�ر�ء  باخت�الف  تختل�ف  متعددة  �لق�ر�ء�ت  وماد�مت 
تبقى  فبهذ�  و�لثقافية،  �لفني�ة  مكون�اته  ح�ضب  يقر�أ  ق��ارئ  كل  و�أن   -
�لتاأويالت ل نهائية، فال ت�ضبيه ول تعطيل، و�لقاعدة يف ذلك كله �أن نفهم 
�للف�ظ مبا يتبادر من�ه �إىل �ل�ذهن من �ملعاين، ويختلف بح�ضب �ل�ضياق 

وما ي�ضاف �إليه من �لكالم و�لرتكيب له تاأثري يف توجيه �لدللت.
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وقد بحث هذ� عند �لد�ر�ضني �للغويني حتت عنو�ن »�لعالمة« وميثل 
�ضق  �لأر���س فقل: من  »�ضل  قائاًل:  رو�ه �جلاحظ عن �خلطباء  ما  هذ� 
�أنهارك، وغر�س �أ�ضجارك وجنى ثمارك؟ فاإن مل جتبك حو�ر�، �أجابتك 
�عتبارً�«)60(. وهذه: »دللة �ضيميائية �أ�ض�ضها �جلاحظ، تاأ�ضي�ضًا خارجًا 

عن عرف �لفرد... من �ضيمياء بري�س«)61(. 
جماز  هو  بل  �ملجاز  �إم��رة  حتت  �لتعبري  من  �لنوع  ه��ذ�  وين�ضوي 
�ملجاز، وهو عو�س عن �لقول فكاأنه �أبلغ و�أقوى تعبريً� منه وكاأن �ضاحب 
�لر�ضالة، يتخلى عن لغة �لكالم ل لتعطل و�إمنا لتحويل ذهن �ملتلقي �إىل 
ما هو �أ�ضد تاأثري�، فقد تتاأثر �للغة كوعاء حامل لأفكار �ملتكلم مبا يوؤمن 
به، فال تكت�ضي عندئذ �ملو�ضوعية و�حلياد يف نقل �ملعاين و�لأفكار، �أما 
�لن�ضبة �أو�لعالمة �لكونية �أو �لجتماعية، فهي دللة حمايدة ول تعباأ مبا 
يتاأثر به �لأفر�د و�جلماعات، و�ملعنى �أن �ملتكلم يريد �أن يقول للمتلقي لو 
كانت هذه �جلماد�ت ناطقة، لأخربتك عن �ضدق ما تدعي ونقول، فهي 
تعبري قائم على �لتخييل لتج�ضيد وتاأكيد دعوى �ملتكلم يف ذهن �ل�ضامع. 

وهذ� �أبلغ يف �لدللة على �أد�ء �ملعنى.          
وقد �أ�ضار �لر�زي �إىل هذ� �ملنحى �أي�ضًا وهو �ضوؤ�ل �جلماد�ت بقوله: 
�ل�ضماء  �ضل  فيه:  له  يقال  فقد  كاماًل  تامًا  �إذ� ظهر ظهورً�  �ل�ضيء  »�إن 
و�لأر�س وجميع �لأ�ضياء عنه و�ملر�د �أنه بلغ يف �لظهور �لغاية �لتي ما بقي 

لل�ضك فيه جمال«)62(.
وورد يف �لقر�آن ما يدل على هذه �لطريقة يف �لتعبري مثل قوله تعاىل: 
ِمْنُه  ِلَتُزوَل  َمْكُرُهْم  َكاَن  َواإِْن  َمْكُرُهْم   ِ اللَّ َوِعْنَد  َمْكَرُهْم  َمَكُروا  {َوَقْد 
َباُل})63(. قال �ل�ضريف �لر�ضي: »فيكون �ملر�د: �إن �جلبال تزول من  اْلِ
ويقدر على  يعقل �حلال،  لو كانت مما  و��ضتفظاعًا،  ��ضتعظامًا  مكرهم 
�لزو�ل«)64(. وهذ� تعظيم وتهويل لفعلهم وهو توظيف للمظاهر �لطبيعية 

لأد�ء �ملعنى عن طريق �ملجاز. وهو يف كتاب �هلل كثري.
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الهوامــ�ش

�لدين عبد�حلميد،  �لأثري، حتقيق حممد حميي  �بن  و�ل�ضاعر،  �لكاتب  �أدب  �ل�ضائر يف  �ملثل   )1(
�ملكتبة �لع�ضرية  �ضيد�، بريوت ، �ضنة 1420ه�/ 1979م، ج 74/1. 

)2( ل�ضان �لل�ضان تهذيب ل�ضان �لعرب ، �بن منظور ثم تهذيبه بعناية �ملكتب �لثقايف لتحقيق �لكتب، 
�إ�ضر�ف: �لأ�ضتاذ عبد �أ. علي مهنا، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ج 1/216. مادة )ج.و.ز.(.

)3( كتاب �لتعريفات، �ل�ضريف �جلرجاين، �س: 203.
)4( �أ�ضول �ل�ضرخ�ضي، ج 170/1.

)5( �لتعريفات �جلرجاين، �ل�ضريف، �س 204.
)6( دلئل �لإعجاز ، عبد�لقاهر �جلرجاين، �س: 52.

)7( �لفو�ئد �مل�ضوق �إىل علوم �لقر�آن ، �بن �لقيم �جلوزية، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، بدون 
تاريخ   بدون طبعة، �س: 31. 

)8( �لبالغة �لقر�آنية �ملختارة من �لإتقان ومعرتك �لأقر�ن، �ل�ضيوطي، تهذيب وحتقيق وتعليق د�ر 
�ملعرفة بدون طبعة ، �ضنة: 1413ه�/ 1993م، �س: 56.

)9( تاأويل م�ضكل �لقر�آن، �بن قتيبة، �أبو حممد عبد�هلل بن م�ضلم بن قتيبة، �ضرح و ن�ضر �ل�ضيد �أحمد 
�ضقر �ملكتبة �لعلمية، �لطبعة �لثالثة، �ضنة 1401ه�/ 1981م، �س: 20، 21.

)10( �لبقرة �لآية: 93.
)11( �ل�ضاحبي يف فقه �للغة �لعربية وم�ضائلها و�ضنن �لعرب يف كالمها، �بن فار�س، حتقيق �أحمد 
1418ه�/1997م،  �ضنة  �لأوىل،  �لطبعة  لبنان،  بريوت  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  ب�ضج،  ح�ضن 

�س:149. 
)12( �أ�ضر�ر �لبالغة، �جلرجاين، �س: 304.

د�ر  �لأفغاين،  �لوفاء  �أبو  حققه  �ضهل،  �أبي  بن  �أحمد  بن  حممد  بكر  �أبو  �ل�ضرخ�ضي،  �أ�ضول   )13(
�ملعرفة - بريوت لبنان - �ضنة 1393ه�/ 1973، ج 170/1.

)14( �لعالقة: هي �ملنا�ضبة بني �ملعنى �ملنقول عنه و �ملنقول �إليه �ضميت بذلك لأن بها يتعلق ويرتبط 
�ملعنى �لثاين بالأول فينتقل �لذهن من �لأول �إىل �لثاين وبا�ضرت�ط مالحظة �لعالقة يخرج 

�للفظ.
)15( �حلقيقة: كل لفظ يبقى على مو�ضوعه و قيل :ما ��ضطلح �لنا�س على �لتخاطب به، �لتعريفات 

�جلرجاين �ل�ضريف ، �س: 90.
)16( لغوي: هو �لكلمة �مل�ضتعملة يف غري ما و�ضعت له بالتحقيق يف ��ضطالح به �لتخاطب مع قرينة 
�ل�ضريف،  �جلرجاين  �لتعريفات  �ل�ضطالح،  ذلك  يف  معناها  �إر�دة  �أي  �إر�دت��ه  عن  مانعة 

�س:204.



داللة التعبير اجملازي وأثرها في فهم اخلطاب القرآني

20
14

س 
مار

 - 
هـ

14
35

خر 
اآل

ع 
بي

، ر
 3

6 
دد

لع
ا

234

جـــــذور

حجة...،  وهو  بالقبول  �لطبائع  وتلته  �لعقول  ب�ضهادة  عليه  �لنفو�س  ��ضتقرت  ما  �لعريف:   )17(
�لتعريفات �جلرجاين �س: 149. 

)18( �ل�ضرعي: ما �أطلقه �ل�ضرع كالعباد�ت بدللة خا�ضة كال�ضالة و�لزكاة.
)19( علم �لدللة در��ضة نظرية تطبيقية، �لدكتور فريد عو�س، مكتبة �لنه�ضة �مل�ضرية، 1999. 

�س: 59.
)20( �ضرح تنقيح �لف�ضول يف �خت�ضار �ملح�ضول يف �لأ�ضول، �ضهاب �لدين �أبو �لعبا�س �أحمد بن 

�إدري�س �لقر�يف، حققه طه عبد �لروؤوف �ضعد، �ضنة: )1393ه�/1973م(، �س: 26.
)21( �لنحل: �لآية : 98.

)22( �أحكام �لقر�آن ،�لهر��ضي عماد �لدين بن حممد �لطربي �ملعروف بالكيا �لهر��ضي، د�ر �لكتب 
�لعلمية بريوت لبنان، �ضنة 1405ه�/1985م، ج 245/3.

�لعلو�ين،  �لدكتور طه جابر  تقدمي،  �إبر�هيم عقيلي،  تيمية،  �بن  �ملعريف عند  �ملنهج  تكامل   )23(
�س: 152.

)24( �ملجاز و�أثره يف �لدر�س �للغوي، �لدكتور حممد عبد �جلليل، �س: 165.
)25( �لبقرة �لآية: 187.

)26( �لقفا �لعري�س: ي�ضتدل على قلة ف�ضل �لرجل كناية عن �ضوء �لفهم.
)27( �حلديث: ��ضت�ضهد به يف �جلامع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي، ج 320/2. 

)28( �لن�ضاء: 29.
)29( ملثل �ل�ضائر يف �أدب �لكاتب و �ل�ضاعر، �بن �لأثري، ج 53/1.

)30( �لتف�ضري �لكبري، �لر�زي، ج 207/3.
)31( �مل�ضدر نف�ضه، ج 207/3.
)32( �مل�ضدر نف�ضه، ج 207/3.

)33( �لتف�ضري �لكبري، �لر�زي، ج 207/3.
)34( �ملثل �ل�ضائر يف �أدب �لكاتب و �ل�ضاعر، �بن �لثري، ج 49/1.

)35( �ملدثر: 4.
)36( �ملثل �ل�ضائر، �بن �لأثري، ج 49/1.

)37( كتاب �لت�ضهيل لعلوم �لتنزيل ، �لكلبي ج 160/4.
)38( �أ�ضر�ر �لبالغة، �جلرجاين عبد �لقاهر، حتقيق حممد ر�ضيد ر�ضا، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت 

لبنان، �لطبعة �لأوىل، �ضنة 1409ه�/1988م ، �س: 332.
)39( �مللك: 86.

)40( �لتف�ضري �لكبري، �لر�زي، ج 179/8.
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)41( �خل�ضائ�س، �بن جني، حتقيق حممد علي �لنجار، �ملكتبة �لعلمية، بدون �ضنة ، بدون طبعة، 
ج 2/442.

)42( �ل�ضاحبي يف فقه �للغة �لعربية وم�ضائلها و�ضنن �لعرب يف كالمها، �بن فار�س، �س: 149.
)43( �لتعريفات لل�ضريف �جلرجاين، �س: 90.

)44( �مل�ضد: 4.
)45( لباب �لنقول يف �أ�ضباب �لنزول، �ل�ضيوطي، �لد�ر �لتون�ضية للن�ضر، ط 3، 1984، �س: 344.

)46( �لك�ضاف، �لزخم�ضري، ج 241/4.
)47( ينظر �ملجاز و�أثره يف �لدر�س �للغوي، د/ حممد بدري عبد�جلليل، �س: 160.

)48( دينامية �لن�س، حممد مفتاح، �س: 151.
)49( ينظر �ملجاز و �أثره يف �لدر�س �للغوي، حممد بدري عبد �جلليل، �س: 162.

)50( �لنحل: 106.
�لوطنية،  �ملوؤ�ض�ضة  �لتون�ضية  �لد�ر  �ل�ضيوطي،  �لدين  �لنزول، جالل  �أ�ضباب  �لنقول يف  لباب   )51(

للكتاب �جلز�ئر �لطبعة �لثالثة �ضنة 1404ه�/ 1984م، �س: 166.
)52( �لك�ضاف، �لزخم�ضري، ج 430/2.

)53( �أحكام �لقر�آن �لهر��ضي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت لبنان، ط 2، �ضنة: 1405ه�/1985م، ج 
.247/3

)54( �أعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، �بن �لقيم �جلوزية، ج 145/3. 
)55( �ضحيح �لبخاري، رقم )6308( وم�ضلم رقم )2744(، و�ضفاء �لعليل يف �لق�ضاء و �لقدر و 

�حلكمة و �لتعليل �بن �لقيم، �س: 308.
)56( �لإ�ضر�ء: 82.

)57( �لتف�ضري �لكبري، �لر�زي، ج 433/5.
)58( كتاب �لت�ضهيل لعلوم �لتنزيل، �لكلبي، ج 177/4.

)59( خمت�ضر �ل�ضو�عق �ملر�ضلة على �جلهمية و�ملعطلة، �بن �لقيم �جلوزية، �س: 231.
)60( �مل�ضت�ضفى من علم �لأ�ضول، �لإمام �لغز�يل، ج 116/1.

)61( �لبيان و �لتبيني، �جلاحظ، مكتبة �خلازجني عمر، �لطبعة �لر�بعة، �ضنة 1395ه�/1975م 
ج 81/1.

)62( �لنقد و �لدللة حتليل �ضيميائي لالأدب، حممد عز�م، �س. 109.
)63( �لتف�ضري �لكبري، �لر�زي، ج 156/5.

)64( �إبر�هيم: 46.
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العدول باملقال عن مقت�ضيات الظاهر من احلال

يف �ضوء البيان القراآين

درا�ضة يف منطيته ومقا�ضده

عبداخلالق ر�شيد)*(

1 - مقت�ضى احلال بني الظاهر وخالفه:
�إال �شمن �شروط  يلفظ  �لكالم ال ينظم وال  �إن  �لقول  �لبد�هة  من 
�أ�شول �للغة وطرق  معينة، ويف ظل جملة من �لعو�مل �للغوية، كمعرفة 
نظمها، وغري �للغوية كمر�عاة �أحو�ل �ل�شامعني ومالب�شات �ملقام وظروف 
و�لبْيئية؛  و�حل�شارية  �الجتماعية  �لعو�مل  من  ذلك  �إىل  وما  �ملقال، 
جلملة  �ختيار  هو  و�إمنا  جملة،  تركيب  »جمرد  لي�س  �إذن-   - فالتكّلم 
�لذ�كرة«)1(.   بها  تزودنا  �جلمل  من  بني مناذج  للمقام  مطابقة  تر�ها 
منذ  فيها  �لقول  �ملفكرون  وب�شط  قدميًا،  �لنا�س  �كت�شفها  حقيقة  تلك 
�شبه معزولني يف  يوم كانو�  �لعرب  �الأقل، والم�شها  �الإغريق، على  �أيام 
�شحر�ئهم �لنائية، كما تر�شدنا �إىل ذلك بع�س �لرو�يات ملحاكمات بني 
قبل  و�حد  �أكرث من  �شوق عكاظ، وعبرَّ عنها  كانت جتري يف  �ل�شعر�ء 
�أن يلخ�شها بع�س علمائهم يف تلك �ملقولة �جلامعة �ملانعة »لكل مقام 

)*(  جامعة وهران - الجزائر.
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�بن  »ِب�شر  - يف �شحيفة  يبدو  ما  على   - مرة  الأول  وردت  �لتي  مقال«، 
�ملعتمر«)2(.  ومنذ ذلك �لوقت مل تفتاأ هذه �ملقولة حتتل �شد�رة �لبحث 
�لبالغي، وتتنّزل منه منزلة �لروح من �جل�شد، حتى �أ�شحت �لبالغة يف 

ذ�تها »مطابقة �لكالم ملقت�شى �حلال«)2(.  
�لبالغيون  ��شتعملها  �لتي  �مل�شطلحات  �آخر من  و�حلال م�شطلح 
�لعرب للداللة على حيثيات �ملوقف �ملتحكم يف �إنتاج �لكالم؛ فهو �شديد 
�لبالغيني)4(.   بع�س  ��شتعمال  له يف  �إن مل يكن مر�دفا  باملقام  �ل�شلة 
فاحلال كما يعرُفه �أكرث �شّر�ح �لتلخي�س هو »�الأمر �لد�عي للمتكلم �إىل 
�أن يعتب مع �لكالم �لذي يوؤدي به �أ�شل �ملر�د خ�شو�شية ما وهو مقت�شى 
�حلال«)5(؛ فاإنكار �ملخاَطب حلكم ما  - مثاًل - �أمر د�ع للمتكلم �إىل �أن 
وهي  �ملخاَطب،  نف�س  ما يف  تو�فق  �إ�شارة خم�شو�شة  يقحم يف كالمه 
هنا توكيد �لكالم باأد�ة، �أو �أكرث، بح�شب درجة �الإنكار �ملخاجلة لنف�س 
�ملخاَطب. فاإير�د �لكالم موؤكدً� يف هذ� �ملقام هو �إجر�ء له على مقت�شى 
�حلال. وال يفرق يف ذلك �أن يكون �الأمر �لد�عي ثابتًا يف �لو�قع ظاهرً� 
للعيان، �أو مفرت�شًا من قبل �ملتكلم، كتنزيل �ملخاَطب غري �ل�شائل منزلة 
�ل�شائل، فُيعامل عندئذ وكاأنه �شائل متطلع �إىل �خلب، في�شاق له �لكالم 
موؤكدً� خالفًا ملا هو عليه يف �لو�قع)6(. ف�َشْوُق �لكالم على �لوجه �الأول؛ 
�أي حينما يكون �الأمر �لد�عي ثابتًا يف �لو�قع حمققًا لدى �ملخاَطب، هو 
�شوق له على مقت�شى ظاهر �حلال، �أو على مقت�شى �لظاهر �خت�شارً�، 
و�إير�د �لكالم على �لوجه �لثاين؛ �أي حينما يكون �الأمر �لد�عي مفرت�شًا 
ثابتًا بالنظر �إىل ما عند �ملتكلم، هو عدول بالكالم عن مقت�شى ظاهر 
�حلال، وهو مو�شوع بحثنا، وي�شتعمل فيه �ملتاأخرون م�شطلحًا �آخر هو 
»خالف �لظاهر«؛ يقول �شاحب »مو�هب �لفتاح« �شارحًا عالقة مقت�شى 
من  �أخ�س  �حلال  ظاهر  »مقت�شى  �لظاهر:  وبخالف  بالظاهر  �حلال 
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مقت�شى �حلال، الأن مقت�شى �حلال يف �جلملة ي�شدق بنوعني: مقت�شى 
ظاهره باأن ال يكون ثم تنزيل �شيء كغريه، ومقت�شى باطنه باأن يكون ثم 
مقت�شى  من  مطلقًا  �أعم  �حلال  مقت�شى  �أن  فظهر  كغريه،  حال  تنزيل 
و�لتلميح؛  �لت�شريح  بني  كاخلالف  هو  بينهما  و�خلالف  �لظاهر«)7(. 
�لبيان  علم  يف  �لت�شريح  يو�فق  �لظاهر  مقت�شى  على  �لكالم  فاإخر�ج 
كما جاء على ل�شان �شاحب �ملفتاح)8(،  الأنه تعامل لغوي مع ما ي�شفر 
معدواًل عن  �لكالم  �إخر�ج  يكون  ذلك  على  وقيا�شًا  �حلال،  عنه ظاهر 
مقت�شى �لظاهر تلميحًا، الأنه تعامل مع ما يف�شح عنه باطن �حلال، �أي 
ل �إىل مالحظته �إال بقر�ئن �فرت��شية، ففيه يتم تنزيل �ملقام  ما ال ُيتو�شّ
�لعلماء  بع�س  جعل  مما  �ملنا�شب،  �ملقام  منزلة  ظاهرً�  �ملنا�شب  غري 
�لظاهر،  مقت�شى  عن  �لعدول  �أي  �لفن؛  هذ�  بني  �شبهًا  ي�شت�شعرون 
�مل�شابهة يف  �إىل هذه  َذهب  َمن  عّلة  »�لد�شوقي«  بلور  وقد  و�لكناية)9(. 
مدلول  هو  �لذي  �لالزم  ذكر  )�ملتكلم(  الأنه  كناية  ذلك  قوله:»ويكون 
بح�شب  ينا�شبه  ال  �لذي  �ملقام  وهو  على �خل�شو�شية،  �مل�شتمل  �لكالم 
�لظاهر مع قرينة غري مانعة من �إر�دته، و��شتعمل �للفظ فيه وق�شد به 
ملزومه �لذي هو تنزيل �ملقام غري �ملنا�شب منزلة �ملقام �ملنا�شب، وهذ� 
�لتنزيل هو �ملق�شود �الأ�شلي«)10(. وقد ال ت�شتقيم هذه �حلجة باعتبار 
�أن ال وجود يف �لعدول عن مقت�شى �لظاهر النتقال بني الزم وملزوم، وال 
الإطالق �للفظ و�إر�دة الزم معناه، وهو �الأ�شا�س �لذي تنبني عليه �لكناية. 
وبالنظر �إىل هذه �ملعاينة، يعود »�لد�شوقي« لينفي مثل هذ� �ل�شبه قائال: 
»و�حلق �أنه ال يقال فيه )�أي يف �لعدول عن مقت�شى �لظاهر( �شيء من 
ذلك، الأن �ملجاز و�لكناية �إمنا هو باعتبار �ملعاين �لتي يو�شع لها �للفظ، 
وهذ� بخالف ذلك �إذ مل ي�شتعمل �للفظ فيه الأنها معان عر�شية«)11(.  

باأ�شاليبه  �لظاهر،  مقت�شى  عن  �لعدول  �أّن  كلِّه  ذلك  يف  و�ملهم 
�لكالم تقت�شيها مطابقة  �ملختلفة، يظهر كخا�شية من خو��س تركيب 
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�لكالم ملقت�شى �حلال، بل ومن �أدق خو��شه و�أكرثها ��شتجابة لبالغة 
�إىل  يهتدي  وال  يرتادها  و�أفانني ال  �أ�شاليب  ينطوي عليه من  ملا  �لقول، 
مظانها �إال من دق ح�شه و�شفت نف�شه؛ يقول »�ل�شكاكي« و��شفا �ملفعول 
�لعجيب لهذ� �لفن على �أرباب �لبالغة: »وهذ� �لنوع، �أعني نفث �لكالم 
ال على مقت�شى �لظاهر، متى وقع عند �لنظار موقعه ��شته�ّس �الأنف�س، 
�أرباب  جتد  ما  والأمر  �الأذهان،  ون�ّشط  �لقر�ئح،  وهز  �الأ�شماع،  و�أنق 
�لبالغة وفر�شان �لطر�د يف ميد�نها �لر�مية يف حدق �لبيان ي�شتكرثون 

من هذ� �لفن يف حماور�تهم«)12(. 

2 - م�ضتويات العدول عن مقت�ضى الظاهر:
�إّن �الأ�شاليب �لتي يتحقق من خاللها �لعدول عن مقت�شى �لظاهر 
متعددة تعدد �ملو�قف �لتي ت�شتلزم من �ملتكلم �إخر�ج كالمه على خالف 
�ملخاِطب  حلال  ت�شّكلها  يف  خا�شعة  �ملو�قف  هذه  �أن  ومبا  �لظاهر. 
حلظة  عن  �ملتولِّد  �الآين  بطابعها   - وهي  �خلطاب،  و�شياق  و�ملخاَطب 
�إنتاج �خلطاب - متعددة، غري قابلة للح�شر، فقد �كتفى علماء �لبالغة 
�مللفت  ورودها  بحكم  للمالحظة  وقابلية  �ّطر�دً�  الأكرثها  بالتقنني 
�إىل  �لد�عية  �ملو�قف  وتكرير  �لعرب،  وكالم  �لكرمي  �لقر�آن  يف  للنظر 
وجها  ع�شرين  يقارب  ما  علماوؤنا  �أح�شى  فقد  ذلك  ورغم  ��شتعمالها. 
�للغوية  �لبنيات  وبا�شتنطاق  �لظاهر.  مقت�شى  عن  �لعدول  وجوه  من 
عند  �لوقوف  ميكن  �لتد�ولية،  طبيعتها  وفحـ�س  �الأ�شـاليب،  لهذه 
هذه  �أ�شـتات  تـنظم  م�شـرتكة  قو��شـم  �عتبارها  ميكن  م�شـتويات  ثالثـة 
�الأ�شـاليب؛ �إذ ميكن �لتمييز بني �أ�شاليب يتم �لعدول فيها على �مل�شتوى 
�لزمني  �ل�شياق  م�شتوى  على  �لعدول  فيها  يتمحور  و�أخرى  �لتد�ويل، 
�لنحـوي  �ل�شـياق  م�شـتوى  على  �لعـدول  فيها  يجـري  وثالثـة  للخطاب، 

لبنية �خلطاب.
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اأ( العدول التداويل:
1 - العدول يف و�ضعّية التخاطب:

من  �لظاهر  يقت�شيه  عّما  �لعدول  من  �ل�شرب  هذ�  �شمن  تـندرج 
�حلال جمموعة من �الأ�شاليب �لتي تتخذ من و�شعيات �لتخاطب �أ�شا�شًا 
كان  �شو�ء  �خلطاب،  توجيه  بطرق  عالقة  ذ�ت  جمملها  يف  وهي  لها. 
�إخبار� �أو �لتما�شا لطلب، و�إن كانت - يف معظمها - ذ�ت عالقة بطرق 
للمخاَطب  حددو�  �لبيانيني  �أن  �ملعروف  ومن  باخلب.  �ملخاَطب  تلقي 
�خلب  من  �لذهن  خلو  وهي:  �لظاهر،  يف  عليها  يكون  و�شعيات  ثالث 
�أو �ل�شك فيه �أو �الإنكار له. و�إخر�ج �لكالم بح�شب هذه �لو�شعيات هو 
لكالم  �لبالغيني  ��شتنطاق  �أن  غري  �لظاهر.  مقت�شى  على  له  �إخر�ج 
�لعرب �أوقفهم على حاالت يخالف فيها �ملخاِطب ظاهر حال �ملخاَطب، 
ويعامله على خالف ما هو عليه، مفرت�شا فيه باطنا ينّم على عك�س ما 
فينزله  به  �لعامل باخلب �جلهل  كاأن يفرت�س يف  �لظاهر؛  يف�شح عنه 
�إنكارً� له فيعامله معاملة �ملنكر  منزلة �جلاهل، ويف غري �ملنكر للخب 
�س على عالمات تلوح للمتكلم  وهلم جر�... فُيلِزمه هذ� �الفرت��س �ملوؤ�شرَّ
من �شياق �ملوقف على �إخر�ج �لكالم على خالف �لظاهر، �أو مبعنى �آخر 

�لعدول به عن مقت�شى �لظاهر.
حاالت  ت�شع  بحتة  ريا�شية  بعملية  �ملتاأخرين  بع�س  �أح�شى  لقد 
لهذ� �لعدول)13(،  و�إن مل جند يف �أ�شاليب �لعربية ما ينه�س دلياًل على 
��شتعمالها برمتها. ولذلك �شنكتفي - هاهنا - بذكر ما �طرد ��شتعماله، 
وقنن له علماء �لبالغة، و�شاقو� له من �الأمثلة ما يدل على �شيوعه يف 

�أ�شاليبهم.
1/1 - و�ضعية افرتا�ض اجلهل:

ينتفع  مل  �ملخاَطب  �أن  للمتكلم  يتهياأ  ملا  �الأ�شلوب  هذ�  �إىل  ُيعدل 
�شو�ء،  �ملتكلم،  عرف  يف  و�جلاهل،  هو  في�شبح  �خلب،  لفائدة  بعلمه 
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له منزلة �جلاهل وي�شوق له �خلب على طريقة من يجهل فائدته  فينزِّ
ومن  و�لتوبيخ.  �لتقريع  مقام  يف  ��شتعماله  يكرث  لذلك  حلاله،  تقبيحًا 
اُه َما َلُه  مناذجه يف �لذكر �حلكيم قوله تعاىل: {َوَلَقْد َعِلُموا َلَْن ا�ْضرَتَ
اأَْنُف�َضُهم َلو َكاُنوا َيْعلَُموْن}  يف الآِخَرِة ِمن َخاَلق َوَلِبْئ�َض َما �َضُروا ِبِه 
)�لبقرة - 102(، ففي �شدر هذه �الآية �إثبات �لعلم لبني �إ�شر�ئيل بتحرمي 
تعاطي �ل�شحر �إثباتًا موؤكدً�، ويف �آخرها نفي �لعلم عنهم بلو، وهي �أد�ة 
وُيعلل  بعدها منفي مبقت�شاها.  �لو�قع  فالعلم  وبالتايل  �متناع المتناع، 
�إ�شر�ئيل يف هذ� �ملقام منزلة  �لزخم�شري لتنزيل �ملوىل عز وجل بني 
�أثبت  كيف  قلت:  »فاإن  بقوله:  بفائدة �خلب  علمهم  �إثبات  مع  �جلاهل 
لهم �لعلم �أوال يف قوله {ولقد علموا} على �شبيل �لتوكيد �لق�شمي، ثم 
نفاه عنهم يف قوله {لو كانوا يعلمون}؟ قلت: معناه لو كانو� يعملون 
بعلمهم. جعلهم حني مل يعملو� به كاأنهم من�شلخون عنه«)14(،  ف�شارو� 

مبنزلة �جلاهل، وما ذلك �إال تقبيحا لهم على فعلهم �ل�شنيع.
كالتنبيه  �أخرى  بالغية  لدو�عي  �لعدول  هذ�  مثل  �إىل  ُيلجاأ  وقد 
�للطيف؛ ويكون ذلك حينما ينزل �لعامل بفائدة �خلب منزلة �جلاهل 
تقدير� ال حقيقة. ونظري ذلك قوله جل جالله خماطبا نبيه �مل�شطفى: 
23/22(؛   - )فاطر  َنِذيٌر}  َل  اإِ اأَْنَت  اإِْن  الُقُبوِر  يِف  َمْن  �ْضِمِع  ِبُ اأَْنت  {َوَما 
�أنزلته -  �الآية  لكن  �لعاملني،  نذير من رب  �أنه  يقينا  يعلم  �هلل  فر�شول 
تقديرً� - خالف ذلك، ملا بدر منه من حر�س �شديد على هد�ية قومه 
�إ�شر�رهم على  لهم، رغم  �الإميان  وتزيني  �إىل �حلق  ومعاودة دعوتهم 
حاله  يف  و�شلم(،  عليه  �هلل  )�شلى  فكان  �الإحلاد،  يف  ومتاديهم  �لكفر 
هذه، وكاأنه غري عامل باأنه جمرد نذير، و�أّن لي�س عليه هد�هم، فاأبرزته 
�الآية »يف معر�س من ظن �أنه ميلك غر�س �الإميان يف قلوبهم مع �إ�شر�رهم 

على �لكفر، فقيل له: »ل�شت هناك �إن �أنت �إال نذير«)15(. 
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عند  ُيعرف  ما  ندرج  �أن  ميكن  �لعدول  من  �ل�شرب  هذ�  و�شمن 
�لقد�مى باإنز�ل �ل�ّشيء منزلة عدمه، حيث يتعّدى �لّتنزيل �لعلَم بفائدة 
�خلب والزمه، بل و�لعلم عمومًا، �إىل نفي �ل�شيء مطلقا بعد �إثباته. ومن 
مناذج هذ� �لعدول يف و�شعية �خلطاب قوله عّز وجّل: {وَما َرَميـَْت اإْذ 
َرميـَْت وَلكنَّ اهلَل َرَمى} )�الأنفال - 17(. ينبني ن�شق هذه �الآية على نفي 
له  �أثبتته  �أن  بعد  و�شلم(  عليه  �هلل  �هلل )�شلى  ر�شول  �لّرمي من  وقوع 
قبـال {ما رميت اإذ رميت}؛ فالر�شول قد رمى قب�شة �حل�شى يف �جّتاه 
ري، و�أ�شار له �لقر�آن يف م�شتهّل  �مل�شركني يوم بدر يقينا كما ترويه �ل�شِّ
�الآية {اإذ رميت}، لكّن رميه �أنزل منزلة �لعدم، الأّن �هلل عّز وجّل �أثبت 
�لّرمي لذ�ته؛ فكيف يكون �لر�شول قد رمى، وذ�ك �أمر م�شاهد، ومل يرم 
يف �آن و�حد؟ وكيف ميكن تعليل �ال�شتـدر�ك يف �آخر �الآية {ولكـّن اهلل 

رمى}؟
تعّد هذه �الآيـة - بالفعل - دلياًل ُيرّد به على �لقدرّية؛ يقول �لّطبي 
ه: »وهي )�أي �الآية( �لدليل على �أّن �هلل خالق الأفعال  حا هذ� �لتوجُّ مو�شِّ
نفاه عنه، وذلك فعل و�حد«)16(.  ثّم  نبّيه  �إىل  �أ�شافه  فاإّن �هلل  عباده، 
رميا  و�شلم(  عليه  �هلل  )�شلى  �لر�شول  رمي  يكون  �لّتقدير  هذ�  وعلى 
جمازيًا، ولذلك �أمكن نفيه، الأّن »من مميِّز�ت �ملجاز �شدق �شلبه بخالف 
�حلقيقة«)17(. و�إذ نفت �الآية ن�شبة هذ� �لفعل �إىل �لر�شول عادت ون�شبته 
�إىل �لذ�ت �لعليا،  وتلك ن�شبة حقيقّية، الأّن �هلل هو م�شدر �أفعال �لعباد.
هو  و�هلل  رة  �مل�شخرَّ �ليد  �لر�شول  يكون  �لروؤية  هذه  منطلق  ومن 
ر؛ فمن �لر�شول وقع �لّرمي، ومن �هلل كانت �ملعجزة، وهي و�شول  �مل�شخِّ
�حل�شى �إىل �لكّفار على ما بينهم وبني �لر�شول من م�شافة معتبة �أّواًل، 
بة عن �لّرمي، وهو وقوع �حل�شى  ثّم - وذ�ك هو �ملهّم - للّنتائج �ملرتتِّ
يف �أعني �لكّفار، وتلك معجزة ال ميكن لها �أن ترتّتب عن فعل �لر�شول 
وحده)18(.  وبالّنظر �إىل �أّن رمي �لر�شول �أنزل منزلة �ملجاز جاز عدمه، 

الأّنه ال يد�ين يف �شيء فعل �لفاعل �حلقيقي وهو �هلل جّلت قدرته.
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2/1 - و�ضعية افرتا�ض الّطلب:

منزلة  �ل�شائل  غري  »�إنز�ل  عنو�ن  حتت  �لقد�مى  تناولها  وقد 
�ل�شائل«. و�ملق�شود بغري �ل�شائل، كما هو متد�ول يف �لدر�س �لبالغي، 
�أن  �لبيان  قو�عد  تقت�شي  بحيث  �حلكم  من  �لذهن  �خلايل  �ملخاَطب 
ُي�شاق له �خلب �بتد�ئيا خاليا من �أدو�ت �لتوكيد. لكن، ولدو�عي �ملقام، 
�أنه  د يف �حلكم �لطالب له؛ مبعنى  ل خايل �لذهن منزلة �ملرتدِّ قد ينزرَّ
يعامل معاملة من ي�شك يف �خلب، فيتوجب معه توكيد �خلب له توكيدً� 

خفيفًا. 
ال ي�شتند هذ� �لتنزيل �إىل ظاهر حال �ملخاَطب، بل �إىل ما يفرت�شه 
يلوح له من عالمات ي�شتنبطها من مقدمات  �ملتكلم فيه من خالل ما 
�ملقال �ملمهد الإلقاء �خلب، ملا يف هذه �ملقدمات من تلويح بجن�س �خلب 
�لذي من �شاأنه �أن يجعل �ملخاَطب - من جهة نظر �ملتكلم - م�شت�شرفًا 
�لرتدد  عالمات  عليه  تبد  مل  و�إن  �لطالب،  �ملرتدد  ��شت�شر�ف  للخب 
بالفعل؛ يقول �ل�شكاكي و��شفًا مالب�شات هذ� �ملقام: »وهكذ� قد يقيمون 
�لرتكيب  �شياغة  يف  مييِّزون  فال  ي�شاأل،  من  مقام  �شائاًل  يكون  ال  من 
للكالم بينهما، و�إمنا ي�شّبون لهما يف قالب و�حد �إذ� كانو� قدمو� �إليه 
ما يلوح مثله للنف�س �ليقظى بحكم ذلك �خلب، فيرتكها م�شت�شرفة له 
��شت�شر�ف �لطالب �ملتحريِّ يتمّيل بني �إقد�م �لتلويح و�إحجام �لت�شريح، 
يف  �الأ�شلوب  هذ�  �شلوك  ويرون  باإّن،  م�شدرة  �إليه  �جلملة  فيخرجون 

�أمثال هذه �ملقامات من كمال �لبالغة و�إ�شابة �ملحز«)19(.  
عز  قوله  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �لعدول  من  �ل�شرب  هذ�  �أمثلة  ومن 
37(؛   - )هود  ُمْغَرُقوَن}  اإِنَُّهْم  َظلَُموا  الَِّذيَن  يِف  ُتَخاِطْبِني  {َوَل  وجل: 
�إن ��شتهالل �الآية بنهي �شيدنا نوح )عليه �ل�شالم( عن �لدعاء و�لتما�س 
�ملقدمة؛  �ملرتتب عن هذه  نف�شه طلب �خلب  �أذكت يف  الأهله  �ل�شفاعة 
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�أي جعلته م�شت�شرفا ملا �شيوؤول �إليه م�شري قومه، و�إن مل ي�شاأل عن ذلك 
�ل�شائل  منزلة  �الفرت��شي،  �ل�شوؤ�ل  هذ�  بحكم  �الآية،  فنزلته  بالفعل، 

�لطالب للخب، فاألِقي عليه �خلب موؤكد� باإّن {اإنهم مغرقون})20(. 
ومن  �لذهن،  خايل  منزلة  �ل�شائل  ل  فينزرَّ �لعك�س  �إىل  يعمد  وقد 
َيْن�ِضُفَها  َفُقْل  اجِلَباِل  َعِن  {َوَي�ْضاأَُلَوَنك  تعاىل  قوله  �لّتنزيل  يف  �أمثلته 
يوحي  �ملقام  �أن  مع  �بتد�ئيًا  �خلب  فاألقي  105(؛   - )طه  َن�ْضَفا}  َربِّي 
»لبعد  �ملنكر  �ل�شائل منزلة  ينزل  لل�شوؤ�ل)21(. كما قد  �ملوجب  بالرتدد 
�مل�شوؤول عنه عن �الأفهام، كقوله )�شلى �هلل عليه و�شلم( )اإنكم لرتون 
ربكم(، يف جو�ب: هل نرى ربنا ؟«)22(،  فعدل عن �لطلبي �إىل �الإنكاري 
كما لو �أن �لنبي مل�س �إنكار� لهذه �لروؤية لدى �ل�شحابة �لكر�م ر�شي �هلل 

عنهم، وما كانو� من �ملنكرين حقيقة.
3/1 - و�ضعية افرتا�ض الإنكار:

ملن  �أد�ة  من  باأكرث  موؤكد�  �خلب  يلقى  �أن  �لكالم  �أ�شول  تقت�شي 
�أن  تعزيز مل�شد�قية �خلب. غري  �لتوكيد من  ملا يف  �أ�شال  له  هو منكر 
بع�س �ملقامات تقت�شي �لعدول عن هذه �لقاعدة، فيعامل �ملنكر معاملة 
و�ل�شو�هد  �لدالئل  �أن يف طيات �خلب من  للمتكلم  تهياأ  �إذ�  غري منكر 
�لد�مغة ما يبطل �شكوك �ملنكر لو كان  من �ملتاأملني، وي�شاق له �خلب 
�ملخاَطب.  يف  �ملتكلم  يفرت�شها  �لتي  �حلال  بح�شب  طلبيًا  �أو  �بتد�ئيًا 
حق  يف  جالله  جل  قوله  �لتخاطب،  و�شعية  يف  �لعدول  هذ�  �أمثلة  ومن 
�لقر�آن �لكرمي: {َل َرْيَب ِفيِه} )�لبقرة - 1(، ولو �لُتِزم مقت�شى �لظاهر 
تـنطوي عليه مما ينكره كثري  الأخرجت �الآية موؤكدة، الأن �حلكم �لذي 
لت »�إنكارهم منزلة عدمه  من �ملخاطَبني، لكن �الآية عدلت عن ذلك ونزرَّ
ملا معهم من �لدالئل �لد�لة على �أنه لي�س مما ينبغي �أن يرتاب فيه«)23(؛  
يقول �لزخم�شري مو�شحًا حمل �لريب من �لقر�آن: »فاإن قلت: كيف نفى 
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�لريب على �شبيل �ال�شتغر�ق وكم من مرتاب فيه؟ قلت: ما نفى �أن �أحدً� 
ال يرتاب فيه، و�إمنا �ملنفي كونه متعلقًا للريب ومظنة له، الأنه من و�شوح 

�لداللة و�شطوع �لبهان بحيث ال ينبغي ملرتاب �أن يقع فيه«)24(. 
له  فيوؤكد  �ملنكر،  معاملة  �ملنكر  غري  يعامل  قد  نف�شه  �ل�شياق  ويف 
�الأ�شلوب  هذ�  �إىل  ويعدل  ذلك.  يقت�شي  ال  �حلال  ظاهر  �أن  مع  �خلب 
حينما يتح�ّش�س �ملتكلم يف �ملخاَطب �أمار�ت �الإنكار على �شبيل �الفرت��س، 
�حلالتان  وردت  وقد  �خلب.  فيه  ي�شاق  �لذي  �ملوقف  مالب�شات  بحكم 
كلتاهما يف قوله تعاىل: {ُثمَّ اإِنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَيُِّتوْن ُثمَّ اإِنَُّكْم َيْوَم الِقَياَمِة 
توؤكد  ال  �أن  �حلال  ظاهر  يقت�شيه  و�لذي   )16/15  - )�ملوؤمنون  ُتْبَعُثوَن} 
�لبعث  حقيقة  توؤكد  و�أن  �أحد،  فيها  مياري  ال  مما  الأنها  �ملوت،  حقيقة 
�لظاهر  هذ�  عن  عدلت  �الآية  لكن  لها.  �ملنكرين  فيها  �ل�شاكني  لكرثة 
و�إقبالهم  لتغو�س يف باطن حال �ملخاَطبني؛ فهم لفرط حبهم للحياة، 
�ملوت،  لوقوع  منكرون  كاأنهم  بعدها،  ملا  �لعمل  عن  و�إعر��شهم  عليها، 
فاأكد لهم �ملوىل عز وجل ثبوت �ملوت باأد�تني كما لو كانو� منكرين لها 
فعال. و�لذي يقت�شيه ظاهر �حلال يف �الآية �لثانية �أن توؤكد حقيقة �لبعث 
باأكرث من �أد�ة، الأنها من �حلقائق �لتي مياري فيها كثري من �لنا�س، لكن 
�الآية مل تفعل، وعدلت عن �لظاهر �إيذ�نًا باأن ما ثبت من دالئل �لبعث 
ال يوجب �إنكار وقوعه، و�إن مل تنف �لرتدد فيه، فُنزل �ملخاطبون بهذه 

�حلقيقة منزلة �ملرتدد، و�شيق لهم �حلكم على �لوجه �لطلبي)25(. 
2 - العدول يف طرق توجيه اخلطاب:

1/2 - و�ضع اخلرب مو�ضع الطلب:

يكاد  وال  طلب،  ملتم�س  �أو  خمبً�  �إال  نظر�ءه  �الإن�شان  يخاطب  ال 
تعدد  من  مينع  ال  هذ�  كان  و�إن  �ملقامني،  هذين  عن  يخرج  �لكالم 
وموقفه من �خلب، وطبيعة  �ملخاَطب  �لتخاطب بح�شب حال  و�شعيات 
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ُتلجئ  قد  �ملوقف  دو�عي  �أّن  غري  اللتما�شه.  �ملر�فقة  و�حلال  �لطلب 
�ملتكلم �إىل �عتماد �الأ�شلوب �خلبي حيث يكون �الأ�شلوب �الإن�شائي �أوىل 
�إىل  نف�شها  �لدو�عي  ُتلجئه  قد  �لظاهر، كما  �لوجه  �ال�شتعمال على  يف 
�لتعبري باالإن�شاء حيث يكون �خلب �أوىل يف �ال�شتعمال �إن �عُتمد ظاهر 
�حلال؛ يقول �ل�شكاكي و��شفا هذ� �ل�شرب من �لعدول: »�علم �أن �لطلب 
كثري� ما يخرج على مقت�شى �لظاهر وكذلك �خلب، فيذكر �أحدهما يف 
�إال لتوخي نكت قلما يتفّطن لها من  مو�شع �الآخر. وال ي�شار �إىل ذلك 
ال يرجع �إىل دربه يف نوعنا هذ�، وال يع�س فيه ب�شر�س قاطع. و�لكالم 
�ل�شحر �حلالل مبا  لك عن  �فرت  �لبالغة  مات  متمِّ متى �شادف  بذلك 

�شئت«)26(.  
ومـن و�شـع �خلـب مـو�شـع �لطـلب يف �لقـر�آن �لكريـم قولـه تعـالـى: 
{َواإِْذ اأََخْذَنا ِميَثاَق َبِني اإِ�ْضَراِئيَل َل َتْعُبَدوَن اإِلَّ اهلَل َوِبالَواِلَدْيِن اإِْح�َضاَنا 
اَلَة  َوِذي الُقْرَبى َوالَيَتاَمى َوالَ�َضاِكنَي َوُقوُلوا ٍللنَّا�ِض ُح�ْضَنا َواأَِقُيموا ال�ضَّ
وَن} )�لبقرة - 83(.  ْيُتْم اإِلَّ َقِلياًل ِمْنُكْم َواأَْنُتْم ُمْعِر�ضُ َكاَة ُثمَّ َتَولَّ َواآَُتوا الزَّ
يعلق �لزخم�شري على �لعدول يف هذه �الآية بقوله: »)ال تعبدون( �إخبار 
يف معنى �لنهي، كما تقول: تذهب �إىل فالن تقول له، وهو �أبلغ يف �شريح 
�الأمر و�لنهي، الأنه كاأنه �ُشوِرع �إىل �المتثال له و�النتهاء فهو ُيخب عنه. 
وتن�شره قر�ءة عبد�هلل و�أبّي )ال تعبدو�(«)27(. ويعّقب �شاحب �الإن�شاف 
على تخريج �لزخم�شري بحجة ال تدع �ل�شك يف �إر�دة �لنهي من خالل 
�الإخبار، فيقول: »وجه �لدليل منه �أن �الأول لو مل يكن يف معنى �لنهي ملا 
ح�شن عطف �الأمر عليه ملا بني �الأمر و�خلب �ملح�س من تنافر، وال كذلك 

�الأمر و�لنهي اللتقائهما يف معنى �لطلب«)28(.  
اَرٍة  ُكْم َعلَى ِتَ َها الَّذيَن اآََمُنوا َهْل اأَُدلُّ ومنه �أي�شا قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
اِهُدوَن يف �َضِبيِل اهلِل  ِمُنوَن ِباهلِل َوَر�ُضوِلِه َوُتَ ُتْنِجيُكْم ِمن َعَذاٍب اأَِليٍم ُتوؤْ
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ْن ُكْنُتْم َتْعلَُموْن َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  ِباأَمَواِلُكْم واأَْنُف�ِضُكْم َذِلُكْم َخْيٌ َلُكْم اإِ
َجنَّاِت  يِف  َبًة  َطيِّ وَم�َضاِكنَي  الأَْنَهاُر  ِتَها  َتْ ِمن  ِري  َتْ َجنَّاٍت  وُيْدِخُلُكْم 
�إقامة  10-12(. فاالآيات من �شبيل  )�ل�شف -  الَعِظيُم}  الَفْوُز  َذِلَك  َعْدٍن 
�خلب مقام �لطلب �ملتمثِّل يف �الأمر يف قوله: )توؤمنون( و)جتاهدون(، 
ودليل هذ� �لعدول �أن �مل�شارع )يغفر( جاء جمزوما بالطلب. و�حتج له 
�لزخم�شري من جهة �أخرى، بقر�ءة �بن م�شعود: »�آمنو� باهلل ور�شوله 
»�إن  بقوله:  �لعدول  هذ�  ملثل  �لك�ّشاف  �شاحب  علل  وقد  وجاهدو�...«. 
وكاأنه  قلت: مَل جيء على لفظ �خلب؟ قلت: لالإيذ�ن بوجوب �المتثال 

�متثل فهو يخب عن �إميان وجهاد موجودين«)29(. 
يكمن  �لعدول  هذ�  ملثل  �لداليل  �لبعد  �أن  ذكره  �شبق  مما  ي�شتفاد 
يف �شدة �حلر�س على �ملطلوب، �أمرً� كان �أو نهيًا، و�شرورة �المتثال له 
حتى �شار من فرط �لرغبة فيه كاأنه قد وقع فعاًل، فجاز حينئذ �الإخبار 
حني  �لكناية  كق�شد  �أخرى  وجوها  �ملفتاح  �شاحب  له  ذكر  وقد  عنه. 
للمطلوب  �المتثال  على  �ملخاَطب  وحمل  �الأمر  بلفظ  �لت�شريح  يليق  ال 
م�شر،كما  عزيز  خماطبا  يو�شف  قول  ذلك  ونظري  وجه)30(،  باألطف 
يروي ذلك �لقر�آن �لكرمي: {قال َتْزَرعون �َضْبَع �ِضننَي َداأْبا فما َح�َضْدُت 
47(. فاالآيات من �شبيل �إقامة �خلب مقام  َفَذروُه يف �ُضْنُبِله} )يو�شف - 
للمقام  �مل�شكل  �لظاهر  روعَي  لو  �إذ  قوله؛  يف  �الأمر  يف  �ملتمثِّل  �لطلب 
�لذي �شيق فيه هذ� �لكالم لقيل: قال �زرعو� �شبع �شنني د�أبا، على �شبيل 
�لطلب بو��شطة �الأمر، الأّن �ملقام مقام توجيه و�شّد �لّن�شائح �لتي من 
ب �لقوم �أ�شر�ر �جلفاف �لذي كان �شيلحق بهم، غري �أن  �شاأنها �أن جتنِّ
باالأمر  خطابه  فتحا�شى  �مللك  مقام  ر�عى  قد  �ل�شالم(  )عليه  يو�شف 
�لذي ي�شتلزمه �لظاهر. ومّما يدّل على �لتما�س �لطلب من ور�ء جميء 

�الأ�شلوب على �شيغة �خلب قوله: {فذروه يف �ضنبله}.
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2/2 - و�ضع الطلب مو�ضع اخلرب:

ويف �ل�شياق نف�شه يجوز �لعدول عن لفظ �خلب �إىل �لطلب خالفا ملا 
يقت�شيه ظاهر �حلال، وهو قليل �إن قورن ب�شابقه؛ يقول �شاحب �لطر�ز 
معلال لهذه �لظاهرة: »ال يرد �الإن�شاء ويكون يف معنى �خلب �إال على جهة 
�لندرة... و�ل�شر يف ذلك هو �أن �الإن�شاء �إذ� ورد مبعنى �خلب فلي�س فيه 
مبالغة، بخالف عك�شه، فاإنه يفيد �ملبالغة، وهو �لدو�م و�ال�شتمر�ر«)31(. 
ده من �أبعاد  لكن �نتفاء �ملبالغة من �الأبعاد �لداللية لهذ� �الأ�شلوب ال جترِّ
اأََمَر  �أخرى كتوكيد �لفعل يف �شكل طلب ملّح، كما يف قوله تعاىل: {ُقْل 
ِل�ضنَي َلُه  َربِّي ِبالِق�ْضِط َواأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْضِجٍد َواْدُعوُه ُمْ
يَن} )�الأعر�ف - 29(؛ يقول �بن �الأثري يف توجيه �لعدول �لو�رد يف لفظ  الدِّ
)�أقيمو�(: »وكان تقدير �لكالم: �أمر ربي بالق�شط وباإقامة وجوهكم عند 
كل م�شجد، فعدل عن ذلك �إىل فعل �الأمر للعناية بتوكيده يف نفو�شهم؛ 
فاإن �ل�شالة من �أوكد فر�ئ�س �هلل على عباده«)32(.  ومن �لباب نف�شه 
ا}  ْحَمُن ُمدَّ اَلَلِة َفْلَيْمُدْد َلُه الرَّ قوله جل جالله: {ُقْل َمْن َكاَن يِف ال�ضَّ
)مرمي - 75(، عو�س »ميّد له �لرحمن مّد�«. وجاء يف تعقيب �لزخم�شري 
�لعمر،  يف  له  و�أملى  �أمهله  �أي  �لرحمن،  له  »مد  قوله:  �الآية  هذه  على 
حمالة  ال  مفعول  و�أنه  ذلك،  بوجوب  �إيذ�نًا  �الأمر،  لفظ  على  فاأخرج 
كاملاأمور به �ملتمثل لتقطع معاذير �ل�شال«)33(. ونلمح يف كال �لتخريجني 

د �لدعاء باإير�ده على �شيغة �ملا�شي. توكيدً� حلدوث �لفعل كما يوؤَكرَّ
باإحالل �الأمر حمل �خلب، بل ي�شاق  وال يخت�س مثل هذ� �لعدول 
�أي�شا بلفظ �ال�شتفهام، ومن ذلك قوله تعاىل: {َهْل اأََتى َعلَى الإِْن�َضاِن 
�أتى  1(، ومعناه قد  َيُكْن �َضْيًئا َمْذُكوَرا} )�الإن�شان -  ْهِر َلْ  ِحنٌي ِمَن الدَّ
وكيف  ي�شتفهم،  ال   - قدرته  جّلت   - فهو  و�لتقريب)34(،   �لتقرير  على 
ي�شتفهم خلقه وقد و�شع علمه كّل �شيء! و�إمّنا �ملر�د �إقر�ر حقيقة يعرفها 
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فيه  كان  زمن  مي�س  مل  �أّنه  وهي  ُي�شائلها،  نف�شه  �إىل  رجع  لو  �الإن�شان 
�الإن�شان، �أّيا كان، يف حكم �لغائب �ملجهول، على �عتبار �أّنه كان نطفة يف 
�الأ�شالب، و�لّدليل قوله تعاىل بعد ذلك: {اإنَّا َخلَْقنا الإن�ضاَن من ُنطَفٍة 

اأم�ضاج َنْبَتليِه َفَجَعْلناُه �َضميًعا َب�ضيا} )�الإن�شان - 2(. 
وال جمال - هاهنا - لرف�س جميء �خلب يف هيئة �لطلب بدعوى 
�أنهما خمتلفان حقيقة متباينان و�شعا، بحيث ال ميكن �أن يحل �لو�حد 
 – �لكرمي  �لقر�آن  �لبيانيني، الأن يف  منهما حمل �الآخر كما ذكر بع�س 
ب�شكل خا�س- من �ل�شو�هد ما يدح�س هذه �حلجة، وينه�س دليال على 
م�شروعية هذ� �لعدول يف كالم �لعرب؛ يقول �بن �ملنري يف توجيه �الآية 
َوْلَنْحِمْل  �َضِبيلََنا  ِبُعوا  اتَّ اآَمُنوا  ِللَِّذيَن  َكَفُروا  الَِّذيَن  {َقاَل  �لكرمية: 
َلَكِاُذبوَن}  اإِنَُّهْم  ِبَحاِمِلنَي ِمْن َخَطاَياُهْم ِمْن �َضْيٍء  َوَما ُهْم  َخَطاَياُكْم 
)�لعنكبوت - 12(: »ويف قوله تعاىل )اإنهم لكاذبون( نكتة ح�شنة ي�شتدل بها 
على �شحة جميء �الأمر مبعنى �خلب، فاإن من �لنا�س من �أنكره و�لتزم 
تخريج ما ورد يف ذلك على �أ�شل �الأمر، ومل يتم له ذلك يف هذه �الآية، 
الأن �هلل تعاىل �أردف قولهم )ولنحمل خطاياكم( على �شيغة �الأمر بقوله 

- �إنهم لكاذبون - و�لتكذيب �إمنا يتطرق �إىل �الأخبار«)35(. 
3 - ت�ضحيح و�ضعية التخاطب:

و�لتي  �لظاهر  مقت�شى  عن  بها  �ملعدول  �الأ�شلوبية  �الأمناط  ومن 
ميكن �إدر�جها �شمن �ل�شياق �لذي نحن ب�شدد مناق�شته، ما ُعرف عند 
�ملتاأخرين - خا�شة - باالأ�شلوب �حلكيم، وهو »تلقي �ملخاَطب بغري ما 
�أنه  على  )للمخاَطب(  تنبيها  مر�ده  خالف  على  كالمه  بحمل  يرتقب 
غريه  منزلة  �شوؤ�له  بتنزيل  يطلب  ما  بغري  �ل�شائل  �أو  بالق�شد،  �الأوىل 
�الأ�شلوب  هذ�  ي�شتمد  له«)36(.  �ملهم  �أو  بحاله،  �الأوىل  �أنه  على  تنبيها 
ما  - على غري  وهو هنا �جلو�ب   - �لكالم  �إخر�ج  �لعدويل من  طابعه 
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يقت�شيه �الأ�شل �مل�شوؤول عنه، �أو �أن يكون �ل�شوؤ�ل عن حال و�جلو�ب عن 
�أن  يروي �جلاحظ  ُي�شاأل عنه؛  باأن  �الأوىل  �أنه  �ملتكلم  يعتـقد  �آخر  حال 
�أقبل من جهة �حللبة، فقال له:  رجال �شاأل بالال ر�شي �هلل عنه، وقد 
»من �شبق؟ قال: �شبق �ملقربون، قال: �إمنا �أ�شاألك عن �خليل، قال: و�أنا 
�أجيبك عن �خلري. فرتك بالل جو�ب لفظه �إىل خب هو �أنفع له«)37(.  
فظاهر �ل�شوؤ�ل كان يقت�شي من بالل �أن يذكر له ��شم �لفائز، لكنه عدل 
عن هذ� �جلو�ب �إىل �آخر يقت�شيه باطن �حلال، وهو ما كان ير�ه بالل 
ن�شطلح  �أن  �رتاأينا  �خلا�شّية  هذه  من  و�نطالقًا  عنه.  ي�شاأل  باأن  �أليق 

عليه ب »ت�شحيح و�شعّية �لتخاطب«.
ومن مناذج هذ� �الإجر�ء �الأ�شلوبي �ملعدول يف �لذكر �حلكيم قوله 
 { لوَنَك عن الأَهلَّة ُقْل هي َمَواقيُت للنَّا�ِض واحلجِّ جّلت قدرته: {َي�ْضاأَ
غنم  بن  وثعلبة  جبل  بن  معاذ  قبل  من  عنه  فامل�شتفهم  189(؛   - )�لبقرة 
�الأن�شاري - وهما �شائال �لر�شول )�شلى �هلل عليه و�شّلم( - هو �ل�شّر 
م�شمون  عليه  يحيل  ما  وهو  �لقمر،  منازل  �ختالف  ور�ء  �لكامن 
رين)38(، فقد قال �ل�شحابيان  �ل�شوؤ�ل خالفا ملا ذهب �إليه بع�س �ملف�شِّ
�جلليالن: »يا ر�شول �هلل ما بال �لهالل يبدو دقيقا مثل �خليط ثّم يزيد 
حّتى ميتلئ وي�شتوي ثّم اليز�ل ينق�س حتى يعود كما بد�، وال يكون على 
�ل�شوؤ�ل  عليه  يحيل  ملا  خمالفًا  جاء  �جلو�ب  لكن  و�حدة؟«)39(.  حالة 
�أعلمتهما �الآية، ومن ور�ئهما جّل �مل�شلمني، باأّن �الأحّق  �إذ  يف �لظاهر، 
�أن ُي�شاأل عن فائدة تغريُّ �لقمر، الأّنها �الأنفع للموؤمنني، �إذ به ي�شبطون 
ح�شاب �الأّيام و�ل�ّشهور، و�شكتت عّما كان من �ملفرو�س �أن يكون جو�بًا 
ل�شوؤ�ل �ل�شحابيني؛ ذلك �أن �لعرب مل يكونو� �آنذ�ك �أهل علم، ثّم الأّن 
رً�  علم �لفلك �لذي ُي�شتند �إليه لالإجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل مل يكن متطوِّ
بالقدر �لذي ي�شمح لهما ولغريهما باإدر�ك حركّية �ملجموعة �ل�ّشم�شية 

�لتي تتعلق بها هيئة �لقمر. 
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وبذلك  �ملتلقي،  يتوّقعه  كان  ملا  �جلو�ب جاء خمالفا  �أّن  فالو��شح 
يكون قد �شاب عملية �لّتو��شل ��شطر�ب �شببه مناق�شة مرجعّية �ل�شوؤ�ل 
ملرجعّية �جلو�ب؛ �إذ تندرج مرجعية �ل�شوؤ�ل �شمن �شياق �لكنه، وتندرج 
مرجعية �جلو�ب �شمن �شياق �لوظيفة. ومن �شاأن هذ� �لّت�شاد �أن يثري 
�ملتلقي وي�شتوقفه ليت�شاءل عن �شر هذ� �لعدول. وقد تهديه عملية �لتحليل 
لعّل  �الآية،  بها  تزخر  دالالت  من  �لعدول  هذ�  يحمله  ما  �إىل  �الأ�شلوبي 
�أهّمها توجيه �مل�شلم �إىل �لرتكيز على وظائف �الأ�شياء  و�ال�شتفادة منها 
يف حياته بدل ت�شييع وقته وطاقاته �لعقلية يف �لبحث عن �ملاهيات وما 
�س؛ وتلك برجماتية  �شاكلها من �الأمور �لتي ال جتدي نفعا لغري �ملتخ�شِّ

كثري� ما وّجه �إليها �ل�ّشرع.                 
ب( العدول يف ال�ضياق الزمني للخطاب:

فتلك طبيعته.  بزمن،  مقرونا  �إال  ي�شتعمل  ال  �لفعل  �أن  �ملعلوم  من 
وي�شتمد �لفعل داللته على �لزمن �إما من �شيغته �ل�شرفية �أو من �ل�شياق 
�ل�شيغي،  �لزمن  �لتفريق بني  �لذي يرتكب فيه، ومن ثم جاز  �لنحوي 
يفهم من  ما  »هو  فاالأول  �لرتكيبي؛  �أو  �ل�شياقي،  و�لزمن  �الإفر�دي،  �أو 
هيئة �لفعل، �أي حركاته  و�شكناته وترتيب حروفه، الأن �ل�شيغة ��شم من 
�ل�شوغ �لذي يدل على �لت�شرف يف �لهيئة ال يف �ملادة«)40(. �أما �الآخر 
فهو تلك �لداللة �لتي تخالط �لفعل من �ل�شياق �لذي يرد فيه مبا ي�شتمل 
�ملتكلم. و�نطالقا من  �لتي تدل على مق�شدية  عليه من قر�ئن �حلال 
هذ� �العتبار فقد يدل �لفعل ب�شيغته �ل�شرفية على �مل�شّي - مثاًل - 
لكن توظيفه يف �ل�شياق قد ُي�شبغ عليه داللة �مل�شتقبل، و�لعك�س �شحيح.

يعّد �لتوظيف �لزمني للفعل بهذه �ملعطيات من �إخر�ج �لكالم على 
مقت�شى �لظاهر، لكن قد يحدث، لدو�ٍع يقت�شيها �ملقام، �أن يعدل بالفعل 
ظاهر  كان  حيث  �مل�شارع  مكان  �ملا�شي  في�شتعمل  �لتوظيف،  هذ�  عن 
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�حلال ي�شتدعي �أن يرد �ل�شياق ملتب�شا بفعل يف �مل�شارع �شيغة وتركيبًا؛ 
ومن ذلك  قوله تعاىل: {اأََتى اأَْمُر اهلِل َفاَل َت�ْضَتْعِجُلوه} )�لنحل - 1(، فقد 
�أمر مل يحدث  �ملا�شي �شيغة وتركيبا )�أتى( على  �الآية بفعل يف  عبت 
�مل�شارع  ب�شيغة  �لثاين  �لفعل  جميء  بدليل  �ل�شاعة،  قيام  وهو  بعد، 
بفعل يف �شيغة  لُعبِّ عن �حلدث  �لُتزم ظاهر �حلال  ولو  )ت�شتعجلوه(، 
�مل�شارع )�شياأتي( متا�شيا مع �شرورة �ملطابقة بني �حلدث وزمن وقوعه. 
و�إمنا ُعدل -هاهنا- �إىل �شيغة �ملا�شي الأمر يقت�شيه باطن �حلال؛ وهو 
ما كان عليه �لقوم من غفلة عن �أمرهم، فرغبت �الآية �أن تفاجئهم تنبيها 
لهم، فاأبرزت قيام �ل�شاعة يف �شورة ما حدث فعال تنزيال للمتوقع منزلة 
ما وقع، �أو كما قال �لزخم�شري: »مبنزلة �الآتي �لو�قع و�إن كان منتظر� 
ما  هو  �لوقوع،  �لو�شيك  به،  �ملقطوع  �حلدوث  فهذ�  وقوعه«)41(.  لقرب 

�شّوغ �لعدول �إىل �شيغة �ملا�شي الأنها �الأليق باملقام.
وقد عّد بع�س �لعلماء هذ� �الأ�شلوب من جملة �الأ�شاليب �لتي ي�شملها 
�اللتفات، مل�شاركته �إياه يف �لعدول من �شيغة للخطاب �إىل �أخرى خمالفة 
لها �شمن �لتعبري على �ملعنى �لو�حد)42(. غري �أن لهذ� �الأ�شلوب �أبعاد� 
�إىل  يلجاأ  �إذ عادة ما  �الأخرى؛  �اللتفات  �أ�شرب  ت�شاركه فيها  داللية ال 
هذ� �لن�شق �لعدويل الإبر�ز غري �لو�قع يف �شورة ما هو و�قع، �إما لقوة 
�الأ�شباب �ملت�شافرة على وقوعه حتى يتهياأ للنف�س وكاأنه قد وقع فعاًل، 
ويتحقق ذلك بالعدول عن لفظ �مل�شارع �إىل لفظ �ملا�شي كما هو �حلال 
يف �الآية �ل�شالفة �لذكر، و�إما الإظهار �لرغبة يف وقوع ما مل يقع بعد، كما 
يحدث عادة يف �الإيجاب حال �إبر�م عقد �لزو�ج، فيقول �لويل »�نكحتك« 
بلفظ �ملا�شي و�ملر�د به �حلال �حلا�شرة �إظهار� للرغبة يف ح�شول هذ� 
�لزو�ج. ونظري ذلك قوله تعاىل: {َول ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم على الِبَغاِء اإِْن 
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ًنا} )�لنور - 33(، فاأنزلت �الإر�دة منزلة �حلا�شل �ملرغوب فيه  �ضُّ اأََرْدَن َتَ
ب�شيغة  مقرونًا  �الإر�دة  لفظ  ��شتعمال  يقت�شي  �ل�شياق  �أن  مع  )�أردن( 

�مل�شتقبل حتى تتطابق �أزمنة �خلطاب. 
ف هذ� �الأ�شلوب للمبالغة يف ثبوت �الأمر و��شتقر�ره خالفا  وقد يوظرَّ
�مل�شتقات  با�شتعمال  �لبعد  هذ�  ويتحقق  �حلال؛  ظاهر  يقت�شيه  ملا 
�مل�شتقبل، الأن فيها بع�شا من  للتعبري عن  �ملفعول  �لفاعل و��شم  كا�شم 
دً�)43(.  مو��شفات �ال�شم كاإثبات �ملعنى لل�شيء من غري �أن يقت�شي جتدُّ
ُموٌع  ومما �لتزم فيه هذ� �ل�شرب من �لعدول قوله تعاىل: {َذِلَك َيْوٌم َمْ
َلُه النَّا�ُض} )هود - 103(؛ يقول �لزخم�شري، معلقًا على �لعدول �لو�رد يف 
هذه �الآية: »فاإن قلت: الأي فائدة �أوثر ��شم �ملفعول على فعله؟ قلت: ملا يف 
��شم �ملفعول من داللة على ثبات معنى �جلمع لليوم، و�أنه يوم البد من �أن 
يكون ميعاد� م�شروبًا جلمع �لنا�س له، و�أنه �ملو�شوف بذلك �شفة الزمة 
وهو �أثبت، �أي�شًا الإ�شناد �جلمع �إىل �لنا�س و�أنهم ال ينفكون عنه... وفيه 

من متّكن �لو�شف وثباته ما لي�س يف �لفعل«)44(. 
مقت�شى  عن  به  يعدل  ما  منزلة  �الأ�شلوب  هذ�  تنزيل  يف  �شك  وال 
ما  »على  يطلقا  �أن  �ملفعول  و��شم  �لفاعل  ��شم  �الأ�شل يف  الأن  �لظاهر، 
�أو ما�شيًا على �مل�شهور، و�إطالقهما  �إما حااًل �تفاقًا  حتقق فيه �حلدث 
بح�شب ما   - ومعنى ذلك  فيه �حلدث جماز«)45(؛   يتحقق  ما مل  على 
تف�شله كتب �لنحو- �أن �مل�شتقات تعب عن �لذ�ت �ملت�شفة باحلدث وقت 
ح�شوله، وال ميكن للحدث �أن يح�شل �إال يف �حلال �أو فيما �نق�شى من 
�لزمن، وبالتايل فاإن ��شتعمالها فيما مل يح�شل بعد - كما هو �الأمر يف 
�الآية �ل�شابقة - يعد جتوُّزً�، لذلك كان �لتعبري بهما عن �حلدث �مل�شتقبل 

خالَف مقت�شى �لظاهر.
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ومن �الأبعاد �لداللية �ملالزمة لهذه �الأ�شلوب، �مل�شتعلمة فيه ب�شكل 
الفت للنظر، �إيجاد �لفعل �لذي �نق�شت زمنّيته و��شتح�شار �شورته حتى 
كاأنه مرئي م�شاهد لدى �ل�شامع. ويتحقق هذ� �لبعد بالعدول يف �حلكاية 
عن لفظ �ملا�شي �إىل �مل�شارع بعد �أن يكون �ل�شياق كله قد �شيغ بلفظ 
و�مل�شارع،  �ملا�شي  بالفعلني معا؛  يقع  �إذ كان  �لتخّيل  �أن  �ملا�شي، ذلك 
فاإنه »يف �أحدهما - وهو �مل�شتقبل - �أوكد و�أ�شد تخياًل، الأنه ي�شتح�شر 
�لفعل  وجود  فاعلها يف حال  �إىل  ينظر  �ل�شامع  كاأن  �لفعل حتى  �شورة 
�شرد  عند  �الأليق  هو  بامل�شارع  �لتعبري  كان  �ل�شبب  ولهذ�  منه«)46(. 

�الأحد�ث �لهامة �لتي ير�د �إبر�زها وتقريرها يف خيال �ل�شامع.
ومـن �أمثـلـته يف �لقر�آن �لـكـرمي - وهي كـثرية - قـولـه عــز وجـــل: 
َياَح َفُتِثُي �َضحاًبا َف�ُضْقَناُه اإىل َبلٍَد َميٍِّت َفاأَْحَيْيَنا  {َواهلُل اّلذي اأَْر�َضَل الرِّ
�لزخم�شري  يقول  9(؛   - )فاطر  �ُضوُر}  النُّ َمْوِتَها كذلك  َبْعَد  الأَْر�َض  به 
مَل  قلت:  »فاإن  �الآية:  هذه  يف  �ملالحظ  �لظاهر  عن  �لعدول  على  معلقا 
ليحكي �حلال  قلت:  بعده؟  وما  قبله  ما  �مل�شارعة دون  فتثري على  جاء 
�لتي يقع فيها �إثارة �لرياح �ل�شحاب، وت�شتح�شر تلك �ل�شورة �لبديعية 
�لد�لة على �لقدرة �لربانية«)47(. ثم ي�شيف مبينا �لدو�فع �لتي حتمل 
�ملتكلم على مثل هذ� �لعدول، و�إثارة �حلكاية بامل�شارع عن �ملا�شي يف 
نوع متييز وخ�شو�شية  فيه  فعل  بكّل  يفعلون  »وهكذ�  �ملوقف:  مثل هذ� 

بحال ت�شتغرب �أو تهم �ملخاَطب«)48(. 
ويف �ل�شياق نف�شه قد يعدل عن �مل�شارع �إىل �الأمر لنكتة يقت�شيها 
اهلَل  اأُ�ْضِهُد  اإين  {قال  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  ظاهره.  ال  �حلال  باطن 
54(. لقد �أجري �لعدول يف  ا ُت�ْضِرُكوَن} )هود -  اأَينِّ َبِريٌء ِمَّ وا�ْضَهُدوا 
هذه �الآية على وجهني؛ �الأول، حكاه �لزخم�شري، وعلل فيه ملجيء لفظ 
�إ�شهاد �هلل على �لب�ءة  باأن  �أّول �الآية على �شيغة �مل�شارع  �الإ�شهاد يف 
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من �ل�شرك �شحيح ثابت، لذلك �شيق ب�شيغة �خلب �ملوؤكد، وعلل ملجيئه 
�إ�شهاد قومه »تهاون بدينهم وداللة على قلة  باأن  �الأمر فيما بعد  بلفظ 
�الإ�شهاد قد �شدر عن موقفني  �ملباالة بهم فح�شب«)49(، وملا كان لفظ 
خمتلفني، عدلت �الآية عن �مل�شارع �إىل �الأمر خلالف ما بينهما)50(. �أما 
�لتوجيه �لثاين فقد عقب به �بن �ملنري على توجيه �لزخم�شري، ويرى 
�إقامة  �لغر�س منه  ويكون  باب �حلقيقة،  �إ�شهاد هود قومه من  �أن  فيه 
�حلجة عليهم، وعندئذ يكون »�لعدول �إىل �شيغة �الأمر عن �شيغة �خلب 
باأن يعب عن خطاب �هلل  لهم،  تعاىل وخطابه  للتمييز بني خطابه هلل 
تعاىل ب�شيغة �خلب �لتي هي �أجل و�أوقر للمخاَطب من �شيغة �الأمر«)51(.  

ج( العدول يف البنية الرتكيبية للخطاب:
�لظاهر  مقت�شى  عن  �لعدول  من  �ل�شرب  هذ�  �شمن  تـندرج 
بخا�شية  ملتب�شًا  �لكالم  �شوق  كلها يف  ت�شرتك  �الأ�شاليب  من  جمموعة 
تركيبية ال تو�فق مقت�شى ظاهر �خلطاب، لو كان على �ملتكلم �أن يلتزم 
بالظاهر، الأنها تخالف بع�س �لقو�عد �الأ�شا�شية لرتكيب �لكالم؛ كقو�عد 
�لذكر و�حلذف، و�لتقدمي و�لتاأخري، و�ملطابقة. وميكن �أن منيز �شمن 
هذ� �ل�شرب من �لعدول بني �أ�شاليب عادية ال حتمل يف طياتها قدر�ت 
�أ�شاليب �لبالغة �لرفيعة؛ ومن هذه  ِلَتبوُِّئ مكاٍن �شمن  جمالية توؤهلها 
�الأ�شاليب ما ��شطلح على ت�شميته باأ�شلوب �لتغليب، وما عرف باأ�شلوب 

�لقلب)52(. 
حولها،  �ملختلف  �أو  بالعادية  نعتناها  �لتي  �الأ�شاليب  هذه  ويقابل 
ف للتعبري عن �أبعاد داللية  �أ�شاليب �أخرى على قدر كبري من �لفنية، توظرَّ
�أنها حتيل على ما ير�ه �ملتكلم �الأن�شب ملر�عاة �ملقام،  ت�شرتك كلها يف 
بني  �شمنها  منيز  �أن  وميكن  �حلال.  ظاهر  مع  حتمًا  يتما�شى  ال  مما 
�أل�شنة  على  �لدور�ن  كثريي  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �ملنزلة  رفيعي  �أ�شلوبني 
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بلغاء �لعرب يف �شعرهم ونرثهم على �ل�شو�ء، وهما: �لعدول عن �ملظهر 
�إىل �مل�شمر، و�لعدول عن �مل�شمر �إىل �ملظهر. 

1 - العدول عن الظهر اإىل ال�ضمر:
للمظهر  �الأ�شل  الأن  �لفرع،  �إىل  �الأ�شل  عن  �لعدول  باب  من  وهو   
وال جمال يف كالم �لعرب لالإ�شمار قبل �لذكر)53(. ورغم و�شوح هذ� 
�الأ�شل جند يف كالم �لعرب �أ�شاليب بنيت على خالفه؛ فيذكر �ل�شمري 
�ل�شامع  �عتماد� على فهم  ويذكر من غري مف�شر  تارة،  ر مبتاأخر  ليف�شرَّ
�ل�شاأن  ب�شمري  يعرف  فيما  �لعدول  هذ�  مثل  �أثبت  وقد  �أخرى،  تارة 

و�لق�شة خ�شو�شًا.
باإّن،  مت�شلة  هاء  �الأحو�ل،  �أغلب  يف  و�لق�شة،  �ل�شاأن  �شمري  يرد 
م�شت�شاغ  غري  حمذوفا،  �لعادة  يف  يكون  �لذي  رها  مف�شِّ على  متقدمة 
ما  يف�شره  الأنه  ي�شمر  »ومما  �شاأنه:  �شيبوية يف  يقول  �إطالقا؛  �الإظهار 
بعده، وال يكون يف مو�شعه مظهرً�، قول �لعرب: �إنه كر�م قومك، �أو �إنه 
�لهاء، كاأنه يف  �لذي ذكرَت بعد  �إ�شمار �حلديث  �أََمُتَك، فالهاء  ذ�هبة 
وفاعلة  �أمتك  ذ�هبة  �الأمر  �إن  قال:   - به  ُيتكلم  ال  كان  و�إن   - �لتقدير 
�شمري  يحذف  وقد  لالأمر«)54(.  خب  كله  �لكالم  هذ�  ف�شار  فالنة، 
َب  ْن َغ�ضِ اأَ �إّن كما يف قوله تعاىل {واخَلاِم�َضُة  �ل�شاأن و�لق�شة فتخفف 
�ل�شاأن  �أنه غ�شب �هلل عليها على  6(، فهي مبعنى   - )�لنور  َعلَْيَها}  اهلُل 
و�لق�شة. وقد علرَّل �شيبويه لهذ� �حلذف بقوله: »فكاأنه قال: �أنه غ�شب 
تريد  و�أنت  �إال  �الأ�شماء  وبعدها  �أبد�  �لكالم  يف  تخففها  ال  عليها،  �هلل 
�لثقيلة م�شمرً� فيها �ال�شم، فلو مل يريدو� ذلك لن�شبو� كما ين�شبون 
يف �ل�شعر �إذ� ��شطرو� بكاأّن �إذ� خففو�، يريدون معنى كاأّن ومل يريدو� 
تف�شريية  تكون  �أن  وغريها  �الآية  هذه  يف  الأْن  ميكن  وال  �الإ�شمار«)55(. 
مو�شع  يف  تكون  وال  م�شتغن  كالم  بعد  جتيء  �إمنا  »�أي  الأن  �أي،  مبعنى 

�ملبني على �ملبتد�أ«)56(. 
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��شتعمال  مو�طن  يبز  �لذي  �لنحوي  �لتوجيه  هذ�  على  وعالوة 
حما�شن  �ل�شمري  هذ�  يف  �لبيانّيون  مل�س  فقد  و�لق�شة،  �ل�شاأن  �شمري 
»ومن  �إّن:  خ�شائ�س  عن  حديثه  �أثناء  يف  �لقاهر«  »عبد  يقول:  جمة؛ 
خ�شائ�شها �أنك ترى ل�شمري �الأمر و�ل�شاأن معها من �حل�شن و�للطف 
�إال  ي�شلح  حيث  ي�شلح  ال  تر�ه  بل  عليه،  تدخل  مل  هي  �إذ�  تر�ه  ال  ما 
بها«)57(.  وي�شتمد هذ� �الأ�شلوب ح�شنه ولطفه �ملذكورين من �أّن �ل�شيء 
ر ح�شل فيه من دو�عي �لت�شويق ماال يح�شل يف �ل�شيء  �إذ� �أ�شمر ثم ُف�شِّ
�إذ� �أُعلم عنه مبا�شرة دون �شابق �إ�شمار)58(. والأحد �ملتاأخرين تف�شري 
جلمالية هذ� �الأ�شلوب يقرتب كثريً� من �ملحتوى �جلمايل �لذي يف�شر 
به �ملعا�شرون من �لغربيني م�شطلح »خيبة �النتظار«، يقول هذ� �لعامل: 
»وجه �الأغرّية �أن فيه )يف �شمري �ل�شاأن( �أمرين: لذة �لعلم ولذة دفع �أمل 
�لت�شّوق بخالف �ملن�شاق بال تعب، فاإن فيه �الأول فقط؛ وال �شك �أن �للذة 

�مل�شتملة على دفع �الأمل �أحلى من �للذة �ملوجودة بدونه«)59(.  
�الأ�شلوب،  هذ�  من  ي�شتفاد  �لذي  �لوحيد  �لعامل  �للذة  ولي�شت 
قبل  من  فيه  �ملرغوب  �ملطلوب  �إىل  �ملخاَطب  �شتقود  فيه  �للذة  �إن  بل 
�ملتكلم، وهو �أن يتمكن يف ذهن �ملتلّقي �لكالم �لذي يعقب �شمري �ل�شاأن 
و�لق�شة. ومبثل هذ� �لبعد ف�ّشر �ملتاأخرون جمالية هذ� �الأ�شلوب؛ يقول 
بقي  معنى  �ل�شمري  من  يفهم  مل  متى  �ل�شامع  »�إن  �الإي�شاح:  �شاحب 
ينتظر عقبى �لكالم كيف يكون، فيتمكن �مل�شموع بعده يف ذهنه ف�شل 
متّكن، وهو �ل�شّر يف �لتز�م تقدمي �شمري �ل�شاأن و�لق�شة«)60(. وال �شك 
�أن يف قوله تعاىل: {َفاإِنََّها ل َتْعَمى الأَْب�َضاُر} )�حلج - 46(، �أ�شياء لي�شت 
يف قولنا: �إن �الأب�شار ال تعمى؛ ففي �لقول �لثاين جمرد �إخبار على �أن 
�لعمى لي�س عمى �الأب�شار كما يعتقد �لبع�س، ولي�س يف و�شع �ل�شامع �إال 
�أن يتلقاه م�شدقًا �أو مكذبًا، يف حني �أن �شمري �ل�شاأن يف �الآية �لكرمية 
�أدخل على قول ذي �لعزة جّو� من �لرتّقب يرتتب عن جميء �لهاء يف 
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�شد�رة �لكالم، فهي مبوقعها هذ�، حتمل �ل�شامع على �نتظار ما يليها 
ر� لها، حتى �إذ� �أف�شح عن �ل�شاأن �رتاح له �ل�شامع  من كالم يكون مف�شِّ

و��شتلذه، فيتمّكن، بحكم ذلك، يف ذهنه مبا ال يقبل �إال �لت�شديق به.

2 - العدول عن ال�ضمر اإىل الظهر:
وهو من باب رد �لفرع �إىل �الأ�شل، الأن �الأ�شل هو �ملظهر و�مل�شمر 
فرعه، كما تقرره كتب �أ�شول �لنحو)61(. لكن �لتكنية بال�شمري ت�شبح 
�أهل �لبالغة  �أن  �إذ� تقدم ذكر �لعائد عليه جتنبا للتكر�ر. غري  و�جبة 
قد �أدركو�، با�شتجالئهم ملو�قع ح�شن �لكالم، �أن �ل�شمري ال ينوب د�ئمًا 
عما يعود عليه، وال يوؤدي وظيفته، و�أن مالب�شات �ملقام قد تقت�شي ذكر 
�أن  بحكم  �لنحوية،  �لناحية  من  �أوىل  �ل�شمري  ذكر  يكون  حيث  �ال�شم 
�لعقول عمل  يعمالن يف  ال  و�لتعري�س  �ل�شمري(  بها  )ويعنون  »�لكناية 
�لنف�س ال  �إثارة كو�من  و�أن لال�شم قدرة على  و�لك�شف«)62(،  �الإف�شاح 
��شتح�شار  يف   - غالبًا   - تنح�شر  �ل�شمري  فوظيفة  �ل�شمري؛  ميلكها 
�لعائد عليه يف نف�س �ل�شامع باإ�شارة ذهنية ال غري، يف حني يظل �ال�شم 
حمتفظا ب�شحنة �إيحائية تتولد من طبيعة حروفه وظروف ��شتعماله، ال 
ميكن لل�شمري �أن يحملها وال �أن يفي بها. ومن ثم كان �لعدول من �مل�شمر 
�إىل �ملظهر، يف بع�س مو�طن �لكالم، �أمر� حتتمه مالب�شات �ملوقف �لتي 
تاأبى �إال �النحر�ف �إىل �لتعبري بالظاهر، وتقت�شيه دو�عي �لبالغة �لتي 
تروم مطابقة �ملقال للمقام؛ يقول �شاحب �لدالئـل، بعد حتليـله جلـملة 
�لظاهر  مو�شع  �أتى  لو  �أنه  ذوق  له  من  على  يخفى  »لي�س  �الأبيات:  من 
يف ذلك كله بامل�شمر فقيل: و�شيف عمـرو وهـو ي�شهر�ن معًا)63(، ورمبا 
لُعدم  وهو)65(،   دونك  �لد�ر  و�أهل  �أخ�شر)64(،  وهو  �لعود  مذ�ق  �أمر 
تنكره  ولكن  ينك�شر  �ل�شعر  الأن  لي�س  باأمرهما،  َخفاء  ال  ومزية  ح�شن 
�لنف�س«)66(.  فال �شبيل يف مثل هذه �ملقامات �إىل �لتكنية بال�شمري، و�إن 
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كان �لظاهر من �الأمر يقود �إىل ذلك، كما قد ي�شت�شف من قوله تعاىل: 
{وِباحَلقِّ اأَْنَزْلَناُه وِباحَلقِّ َنَزَل} )�الإ�شر�ء - 105(، حيث ال جمال - هاهنا 
- �إىل �الإ�شمار فيقال: وبه نزل؛ الأن جميء �لكالم بهذه �ل�شيغة كان 

�شيحرمه �حل�شن و�لفخامة �ملالزمني لالآية �لكرمية)67(. 
يده على جماليات هذ�  و�إذ� كان عبد�لقاهر �جلرجاين قد و�شع 
يكاد  وال  و�ل�شمول،  بالعموم  يت�شم يف جممله  لها  فاإن و�شفه  �الأ�شلوب، 
�لباحث يظفر منه ب�شيء ذي بال. لكن �ملتاأخرين من �لبالغيني ��شتدركو� 
هذ� �ملوقف ببع�س �لتف�شيل، فذكر له �ل�شكاكي جملة من �الأبعاد، بعد 
�أن ميز بني كون �ملظهر ��شم �إ�شارة، �أو تكرير �للفظ �أو �لعبارة نف�شها؛ 
فاإذ� كان �ملظهر ��شم �إ�شارة، فالعدول �إليه يكون لكمال �لعناية بامل�شند 
�إليه ومتييزه �أو للتهكم بال�شامع. �أما �إذ� كان �ملظهر �ملعدول �إليه لفظًا 

غري ��شم �الإ�شارة فاإنه يعدل �إليه لدو�ٍع بالغية جنملها فيما يلي)68(: 
- زيادة متكني �مل�شند �إليه لدى �ل�شامع؛ ومنه قوله تعاىل {ُقْل ُهَو اهلُل 
َمُد} )�الإخال�س - 1-2(، �إذ �قت�شى مقام �الآية، وهو �إفر�د  اأََحْد اهلُل ال�ضَّ
هو  قال:  لو  �إذ  �الإ�شمار،  بدل  لفظ �جلاللة  تكرير  بال�شمدية،  �هلل 
�ل�شمد، جريًا على �لقاعدة �الأ�شولية �لتي تن�س على وجوب �الإ�شمار 
فيه  يكن  لكن مل  بامل�شمر  للذ�ت  ��شتح�شار  فيه  »لكان  �الإظهار  بعد 
هما  �للذين  بال�شمدية  و�الإفر�د  �لتعظيم  ينا�شب  و�لتمّكن  ن...  متكُّ

�لغر�س من هذ� �خلطاب«)69(. 
وع يف �شمري �ل�شامع وتربية �ملهابة �أو تقوية د�عي �ملاأمور.  - �إدخال �لررَّ
�ملوؤمنني  »�أمري  �لتجريد  ي�شبه  فيما  �خللفاء  قول  �لقبيل  هذ�  ومن 

ياأمرك بكذ�«، عو�س »�أنا �آمرك«. 
- وقد يكون �الإظهار يف مقام �الإ�شمار لال�شتعطاف كما يف قول �ل�شاعر:

اإلهي عبدك العا�ضي اأتاكا       مقراً بالذنوب وقد دعاكا
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�ملقام  الأن  �أتيتك«،  �لعا�شي  »�أنا  يقول:  �أن  يقت�شي  فالظاهر 
لفظ  يف  ملا  �لظاهر  �للفظ  �إىل  �ل�شمري  عن  عدل  �أنه  غري  لالإ�شمار، 

»عبدك« من �إ�شعار باخل�شوع ليكون ذلك �أدخل يف �ال�شتعطاف. 
بـ  مو�شوم  له  كتاب  من  �ل�شائغ  �بن  عن  حكاية  �ل�شيوطي  وذكر 
»�إحكام �لر�أي يف �أحكام �الآي«، باأن �ملنا�شبة بني روؤو�س �الآي قد حتدث 
ُكوَن  �ضِّ ُيَ {والذين  تعاىل:  قوله  نحو  �مل�شمر،  موقع  �ملظهر  باإيقاع 
 - )�الأعر�ف  الُ�ضِلِحنَي}  اأَْجَر  يُع  ُن�ضِ ل  اإِنَّا  الَة  ال�ضَّ واأَقاُموا  ِبالِكتاِب 
170(، و�الأ�شل بح�شب هذ� �لتخريج: �إنا ال ن�شيع �أجرهم. وقد ��شتدرك 

عليه �ل�شيوطي مبا مفاده �أّن �لعدول ملنا�شبة روؤو�س �الآي ال مينع �أن تكون 
ونرى  تنق�شي عجائبه)70(.  �لقر�آن ال  الأن  �أخرى،  نكت  �ملعدول  للكالم 
�أ�شدق �الأمثلة على زيادة  �الآية �ملذكورة هي و�حدة من  �أن  من جانبنا 
�ملقام لالإ�شمار،  �أن  »�مل�شلحني« مع  �إنها تبز لفظ  �لتمكني من حيث 
الأن �مل�شلحني يف معنى �لذين مي�شكون بالكتاب، كما ذكر �لزخم�شري 
�إبر�ز لفظ  يف �أحد وجوه تف�شري هذه �الآية)71(. و�إمنا عمدت �الآية �إىل 

�مل�شلحني رفعا ل�شاأنه ومتكينا له يف وجد�ن �ل�شامع. 
خامتــــــة:

يقت�شيه  ا  عمرَّ باملقال  �لعدول  منطّية  �لدر��شة  هذه  يف  تتبعنا  لقد 
�لظاهر من �حلال، على �أ�شا�س �أّن �الأ�شل يف �لتو��شل �للغوي هو �شوق 
و�أّن �الإتيان به على خالف  �لكالم وفق ما يقت�شيه �لظاهر من �حلال 
�أبعادً�  طّياته  يف  يحمل  �أ�شلوبي  طابع  ذو  عدويل  �إجر�ء  هو  �لظاهر 
يف  وهو  كثرية.  �أحيان  يف  �لو�شف  على  جتّل  داللية  ومقا�شد  جمالية 
كّل �الأحو�ل عدول، �أو �نزياح - ح�شب �مل�شطلح �حلديث - منبثق عن 
�شياق يجري فيه �لكالم وفق ما يقت�شيه �لظاهر، وحيث ي�شّكل �ملقطع 
�ملعدول �إجر�ء �أ�شلوبيا الفتا، بحكم خمالفته لل�شياق �لذي �نبثق عنه وملا 
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��شتقّر يف ذهن �ملتلّقي من كفاءة لغوّية. ومن �شاأن ذلك �أن يدفع باملتلّقي 
�إىل �لتفتي�س عن �شّر هذ� �لعدول. ويف هذه �الإثارة تكمن قيمة �الإجر�ء 
ا يقت�شيه �لظاهر. وال ُيعتمد مثل هذ� �لعدول �إاّل ويكون  �ملعدول به عمرَّ
�الأمر �لذي ينطوي عليه �ملقطع �ملعدول ذ� �أهمّية بحيث ُير�د من �ملتلّقي 
�أن يتوّقف عنده. و�ملهم �أي�شا �أّن �لعدول عن مقت�شى �لظاهر من �حلال 
�أن نلّخ�شها يف  يطال م�شتويات �للغة كلها. وقد �رتاأينا الأ�شباب عملّية 
�ل�شرب من  لهذ�  توظيفًا  �الأكرث  �عتقادنا -  ثالثة م�شتويات هي - يف 

�لعدول؛ وهي: �مل�شتوى �لرتكيبي و�لزمني و�لتد�ويل.
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)57( �جلرجاين )عبد�لقاهر( - دالئل �الإعجاز- تعليق: �ل�شيخ ر�شيد ر�شا- د�ر �ملعرفة - 

- �س 210. بريوت - ط 1 - 1994 
)58( �مل�شدر نف�شه- �س 99.

)59( حا�شية �لد�شوقي - �س 451/1.
)60( �لقزويني - �الإي�شاح - �س 450/1، 451.

)61( ينظر على �شبيل �ملثال: �بن �الأنباري - �الإن�شاف يف م�شائل �خلالف - �مل�شاألة 62 - 
�س 448/2، 449.

)62( �جلرجاين - دالئل �الإعجاز - �س 355.
)63( يف قول دعبل: 

اأ�ضياف عمران يف خ�ضـب ويف �ضـــعة         ويف حبـــــــــاء وخيــر غيــر منــوع
و�ضيــف عمـرو وعمــرو ي�ضهران معاً        عمـرو لبطنته وال�ضيف للجوع

)64( يف قول �ل�شاعر: 
واإن طّرة راقتـك فانظـر فربا           اأمر مذاق العود والعود اأخ�ضر

)65( يف قول �ملتنبي : 
بن ن�ضرب الأمثال اأم من نق�ضيه           اإليك واأهل الدهر دونك والدهر

)66( �جلرجاين- دالئل �الإعجاز- �س 354.
)67( ينظر: �مل�شدر نف�شه - �س 121، 122. 

)68( ينظر: �ل�شكاكي- �ملفتاح- �س 86، و�لتلخي�س للقزويني- �س 92، 93.
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)69( حا�شية �لد�شوقي- �س 457/1.
–  دط-  )70( �ل�شيوطي )جالل �لدين (- �الإتقان يف علوم �لقر�آن – عامل �لكتب – بريوت 

دت- �س 100/2.
)71( ينظر: �لزخم�شري- �لك�شاف- �س 12/2.
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اللغة العربية والبحث العلمي اجلامعي

يف الوطن العربي

بلقا�سم اليوبي)*(

مقدمــــــــة:
من املقوالت امل�شهورة لدى علماء العربية اأن »اللغة فكر« وهي »وعاء 
له«، واأنها »كل لفظ و�شع ملعنى«)1(، واأنها »عبارة عن االألفاظ املو�شوعة 
للمعاين«)2(، وهي »ل�شان القوم الذي يتعارفون ويتوا�شلون عربه«؛ فهي 
اإذن »كالم م�شطلح عليه بني كل قوم«، وهي »طريق الداللة على �شبط 
كلمة لها وجوه متعددة يف اال�شتعمال« واأنها »اأ�شوات يعرب بها كل قوم 

عن اأغرا�شهم«)3(.
وهي عند اإمام البالغيني العرب عبد القاهر اجلرجاين )ت:471هـ( 
من  ت�شتفاد  التي  املعنوية  والروابط  العالقات  من  نظام  عن  »عبارة 
املفردات واالألفاظ اللغوية بعد اأن ي�شند بع�شها اإىل بع�ض، ويعلق بع�شها 
ببع�ض، يف تركيب لغوي قائم على اأ�شا�ض االإ�شناد«)4(. ونظرية »النظم« 
عند اجلرجاين معروفة عند اأهل اللغة، فهي ال تقف عند نظم االألفاظ 
واحلروف واالأ�شوات والرتاكيب واإمنا تهتم بنظم املعاين، يقول مو�شحًا 

)*(  أستاد اللسانيات التطبيقية - جامعة الملك عبدالعزيز.
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ال  فاإنها  للمعاين  اأوعية  كانت  اإذا  االألفاظ  »اإن  باملعنى:  اللفظ  عالقة 
حمالة تتبع املعاين يف مواقعها، فاإذا وجب ملعنى اأن يكون اأوال يف النف�ض 

وجب اللفظ الدال عليه اأن يكون مثله اأوال يف النطق«)5(.
عن  املتكلم  »عبارة  بكونها  اللغة  خلدون  ابن  عبدالرحمن  ويعرف 
باإفادة الكالم  مق�شوده، وتلك العبارة فعل ل�شاين، نا�شئ عن الق�شد 
فال بد اأن تكون ملكة متقررة يف الع�شو الفاعل لها وهو الل�شان، وهو يف 

كل اأمة بح�شب ا�شطالحاتهم«)املقدمة �ض 487(.
اإذ  املحدثني  اللغة  علماء  عند  نف�شه  باملعنى  تعريفات  وردت  وقد   -  1
اأن  ميكن  �شيء  ثمة  كان  واإذا  وا�شفة«،  توا�شلية  »اأداة  جعلوها 
ينوب عنها حتلياًل اأو تف�شريًا من العالمات غري اللغوية، كالرموز 
واالأرقام، فالبد منها لكي ي�شتدل بها عليها ويهتدى بها اإىل معانيها 
 - غدت  وبذلك  منها.  املق�شودة  الدالالت  اإىل  بوا�شطتها  ويو�شل 
ن�شاط  اإىل  للرمز  عرفية  »منظمة   - ح�شان  متام  تعبري  حد  على 
من  منها  واحد  كل  يتاألف  االأنظمة  من  عدد  على  ت�شتمل  املجتمع 
جمموعة من املعاين تقف اإزاءها جمموعة من املباين املعربة عن 
هذه املعاين، ثم من طائفة من العالقات التي تربط فيما بينها«. 
االأخرى  املوؤ�ش�شات  بناء  املوؤ�ش�شات االجتماعية الأن  اأرقى  فهي من 
يتطلب �شبق وجودها فيما هي غري حمتاجة بال�شرورة يف وجودها 
اإىل موؤ�ش�شات غريها كما اأن العلوم مبختلفها بحاجة اإليها الأنها بها 

توجد وبتطورها تتطور.
اللغوية  للظاهرة  االجتماعي  البعد  على  املحدثني  تعريفات  وتوؤكد 
املجتمعات  داخل  التفاعلية  الفكرية  احلركة  دينامية  يف  ودورها 
والعلمي  الفكري  واالإنتاج  الثقافية  التن�شئة  يف  قيمتها  وعلى  الب�شرية، 
داخل البيئات االجتماعية. وهي بهذا »حتدث ب�شمة مميزة لل�شخ�ض 
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ولتوجهاته الفكرية وانتمائه الثقايف واالجتماعي، يتجلى ذلك يف االألفاظ 
واملدلوالت  التخييلية،  وال�شور  التعبريية،  واالأ�شاليب  امل�شتخدمة، 

واالأفكار املعرب عنها«)6(. 

1 - تاريخ اللغة العربية غني بالإنتاج العلمي:
واملحدثني  القدماء  حتديدات  خالل  ومن  املنطلقات  هذه  ومن 
ت�شف  فهي  اأفرادها.  و�شلوك  اجلماعة  وعي  ت�شكيل  دورا يف  للغة  فاإن 
الفكر  وعاء  وكونها  وتطورهم.  وتعك�ض فكرهم وح�شارتهم  اأهلها  واقع 
العام.  االجتماعي  لالأداء  املعتربة  الو�شائط  اأ�شيع  من  اأنها  يعني  فهذا 
ن ثقاَفُتها، ومعارُفها وتاريُخها. وباللغة  ُل اإنتاج االأمة، وبها ُتدوَّ بها ُي�شجَّ
اأمٍة  اللغِة يف  و»قوُة  مات وخ�شائ�ض وجودها.  االأمة �شْوَغ مقوِّ ت�شتطيع 
تعني ا�شتمراريَة هذه االأمة باأخذ دورها بني بقية االأمم الأن غلبَة اللغِة 
اأهلها، ومنزلَتها بني اللغات �شورٌة ملنزلة دولِتها بني االأمم« على  بغلبِة 
عالقات  واحل�شارة  والثقافة  اللغة  وبني  اأي�شا.  خلدون  ابن  تعبري  حد 
احل�شارة؛  و�شجلَّ  الثقايفِّ  التعبري  اأداَة  اللغة  كانت  فاإذا  قوية؛  ترابٍط 
ن يف قوالب  ا ُتدوَّ فاإن اإنتاجات وجتارب االإن�شان الثقافية واحل�شارية اإمنَّ

تعبريية ون�شو�ض لغوية حافظة.
ٍم ال�شتمراريتها  اأهمَّ خا�شية الأمتنا واآكَد ُمقوِّ وتعترب اللغة العربية 
واأو�شَح دليٍل على وجودنا، كما يرتبط وجود االأمة العربية بوجود هذه 
اأنَّ هذا  العربي عمومًا. واملالحظ  العامل  اأطراف  التي جتمع بني  اللغة 
الوطن العربي بداأ يبتعد عن لغته؛ ومعروف - تاريخيًا - اأن من يبتعد 
مقومات  كل  فقدان  معناه  الذات  وفقدان  ذاته،  يفقد  اإمنا  لغته  عن 
ت�شتَُّت  يعك�ض  اللغة  وت�شـتُّـُت  االأمة.  َثمَّ خ�شارة خ�شائ�ض  ومن  املجتمع 
اأهلها، واالنف�شاُل عنها انف�شاٌم للرابط الذي يجمع بني مكونات االأمة، 
والنتيجة احلتمية هي االندثار التدريجي للهوية التي متثلها، واالندحار 
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متعا�شدة  واالندثار  االندحار  واأ�شباب  بها.  �شجلت  التي  للح�شارة 
متعاونة بق�شد اأو من غفلة. 

بكل  يرى  احلديثة  العهود  يف  العربية  اللغة  واقع  اإىل  الناظَر  اإن 
ويتبنُي  �شورتها؛  على  الت�شوي�ِض  وحماوالِت  عليها،  الت�شييَق  و�شوح 
الدعوات املغر�شَة للق�شاء عليها، ومعاوَل الهدم من اأجل ا�شتئ�شالها. 
املحاوالت  اإىل  ت�شاف  واأفعاال  دعوات  بكونها  ُر  ُتَف�شَّ ممار�شات  وكلها 
والتخطيط  االأمة  خا�شيات  اأهم  حمو  اإىل  ال�شاعية  اال�شتعمارية 

الإ�شعافها، بل ومَلحِق وجودها اإن ُوِجَد اإىل ذلك �شبيٌل؟؟
معاول  وتنوع  الت�شوي�ض  وو�شائل  الت�شييق  برامج  من  الرغم  وعلى 
الهدم، ما تزال اللغة العربية حتيا عزيزًة حمبوبًة مرغوبًة واإن مل يكن 
ذلك بالدرجة التي كانت عليها يف ما�شيها وال بالقدر الذي يجب اأن يكون 
عليه حا�شرها. يقول اأبو حامت الرازي رحمه اهلل )ت 322هـ( وا�شفا عز 
اللغة العربية ورغبة االأمم يف االإقبال عليها: »مل يحر�ض النا�ض على تعلم 
�شيء من اللغات يف دهر من الدهور، وال يف وقت من االأوقات؛ كحر�شهم 
واالأزمنة رغبة  القرون  العرب... وال رغبوا يف �شيء من  لغة  تعلم  على 
هذه االأمة يف ل�شان العرب من بني االأل�شنة، حتى اإن جميع االأمم فيها 
راغبون، وعليها مقبلون، ولها بالف�شل مقرون، وبف�شاحتها معرتفون... 
واأقبلت االأمم كلها اإليها، يتعلمونها؛ رغبة فيها، وحر�شا عليها، وحمبة 

لها«.
ومن جهة البحث العلمي واالإنتاج واالإبداع باللغة العربية فاإننا جند 
اأعاجم برزوا يف علوم عربية عدة،  االإ�شالم هم  اأئمة  عددا كبريا من 
180هـ(،  )ت  الفار�شي  �شيبويه  اأمثال  من  ذاتها  العربية  علوم  ومنها 
القايل  علي  واأبي  223هـ(،  )ت  الهروي  �شالم  بن  القا�شم  عبيد  واأبي 
من�شور  واأبي  )368هـ(،  ال�شريايف  �شعيد  واأبي  )356هـ(،  االأرميني 
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وابن  377هـ(،  )ت  الفار�شي  علي  واأبي   ،) )370هـ  الهروي  االأزهري 
جني الرومي )392هـ(، وابن فار�ض الرازي )ت 395هـ(، واأبي من�شور 
)458هـ(،  االأندل�شي  �شيدة  وابن  429هـ(،  )ت  الني�شابوري  الثعالبي 
538هـ(،  )ت  والزخم�شري  471هـ(،  )ت  اجلرجاين  القاهر  وعبد 
745هـ(  )ت  االأندل�شي  حيان  واأبي  686هـ(  )ت  االإ�شرتابادي  والر�شي 
واخلطيب القزويني )ت 739هـ( وجمد الدين الفريوزابادي ال�شريازي 
و�شرفها  نحوها  العربية  اللغة  يف  كتب  كما  كثري.  وغريهم  )817هـ( 
كرا�شي  اأ�ش�شت  وقد  بل  امل�شت�شرقني)7(،  من  عدد  وتاريخها  ومعجمها 
علمية ووحدات واأق�شام بحثية يف اجلامعات تهتم بدرا�شة اللغة. وبرز 
اأو موؤلفون ومدر�شون  اأو دار�شون  اإما مرتجمون  اأعالم كبار  يف علومها 
على  امراأة حت�شل  اأول  �شيمل  ماري  اآن  االأملانية  امل�شت�شرقة  اأمثال  من 
الدكتوراه قبل بلوغها �شن الع�شرين يف مو�شوع »دور اخلليفة والقا�شي 
برلني. وميكن  1941م من جامعة  �شنة  واململوكية«  الفاطمية  يف م�شر 
اللغة  الدفاع عن  وق�شاتها يف  االأمة  دور خلفاء  بالفعل عن  نت�شاءل  اأن 
ويطول احلديث  وتوطينه.  العلمي  البحث  واهتمامهم مباأ�ش�شة  العربية 
يف  األفت  وقد  العربية  للغة  وخدمتهم  وامل�شت�شرقني  اال�شت�شراق  عن 
املو�شوع موؤلفات مهمة ون�شرت مقاالت عديدة ن�شري هنا اخت�شارًا اإىل 
اأعمال كل من هرني فلي�ض، عن »العربية الف�شحى« ن�شره �شنة 1957م 
الذي    Erpenius اإربنيو�ض  توما�ض  قبله  ومن   161 �شنة  اللغة«  و»فقه 
ن�شر العمل لعبدالقاهر اجلرجاين بروما 1617م. و�شلف�شرت دي �شا�شي 
Silvester de Sacy )ت 1838م(، ن�شر كليلة ودمنة، واألفية ابن مالك، 

1953م(،  )ت  كرنكوف  وفريت�ض  البغدادي،  لعبدالقادر  م�شر  وو�شف 
وجمهرة  الهمذاين،  الزمان  بديع  ومقامات  االأ�شمعيات،  حقق  الذي 
حمقق   Lévi Provençal الفرن�شي  بروفن�شال  وليفي  دريد.  البن  اللغة 
العرب  اأن�شاب  وجمهرة  للحمريي،  االأقطار  خرب  يف  املعطار  الرو�ض 
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 Étienne البن حزم، وتاريخ ق�شاة االأندل�ض للنباهي وكرتمري الفرن�شي
Marc Quatremère  تلميذ دي �شا�شي Silveste de Sacy )ت 1857م(، 

وفرايتاج  امليداين.  اأمثال  من  ومنتخبات  خلدون،  ابن  مقدمة  ن�شر 
امليداين.  واأمثال  متام،  اأبي  حما�شة  ن�شر  الذي  1861م(،  )ت  االأملاين 
ورينهارت دوزى الهولندي )ت 1883م(، الذي و�شع معجما عربيًا يعد 
اإذ   ،Supplément aux dictionnaires arabes العربية  للمعاجم  ذياًل 

جمع فيه من االألفاظ العربية ما مل يرد فيها)8(.
اهلل، عن عز  رحمه  الهندي،  الندوي  احل�شن  الأبي  �شهادة  ون�شوق 
اللغة العربية وارتباطها بعز االأمة وخدمة علومها حيث يقول يف كتابه 
امل�شهور ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني »خ�شعت للغتهم اللغات، 
لغة  هي  لغتهم  فكانت  احل�شارات،  وحل�شارتهم  الثقافات،  ولثقافتهم 
اللغة  وهي  اأق�شاه،  اإىل  اأق�شاه  من  املتمدن  العامل  يف  والتاأليف  العلم 
عليها،  ن�شاأوا  التي  لغاتهم  على  النا�ض  يوثرها  التي  احلبيبة  املقد�شة 
ويوؤلفون فيها اأعظم موؤلفاتهم واأحب موؤلفاتهم، ويتقنونها كاأبناء اأهلها 
العامل  يف  املثقفون  لهم  يخ�شع  وموؤلفون  اأدباء  فيها  وينبغ  واأح�شن، 

العربي، ويقر بف�شلهم واإمامتهم اأدباُء العرب ونقاُدهم«)9(.
ومل تكن العربية اأداة العلوم اللغوية فح�شب بل اأَْنَتَج بها علماٌء كبار 
يف عدد من التخ�ش�شات العلمية واأبدعوا بها وخلَّفوا موؤلفات �شاهدًة 
فار�ض  حممد  الدكتور  من  كل  �شجل  وقد  واإبداعاتهم.  اإنتاجاتهم  على 
واأرخ  العلماء  هوؤالء  اأبرز  وامل�شلمني«)10(  العرب  علماء  »مو�شوعة  يف 
الأفكارهم ونظرياتهم يف خمتلف العلوم الريا�شية والطبية والكيميائية 
ال�شيد يف »مو�شوعة  ال�شالم  والدكتور عبد  االأدوية.  والفلكية و�شناعية 
يف  واإنتاجاتهم  العرب  علماء  الأ�شهر  اأرخ  الذي  العرب«)11(  علماء 
والفيزياء  واجلغرافيا  والتاريخ  والفلك  والريا�شيات  وال�شيدلة  الطب 
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اإنتاجاتهم  ب�شبب  االأمة  اأ�شماوؤهم خملدة يف ذاكرة  والكمياء. والزالت 
البخاري  �شينا  ابن  يذكر  ال  ا  ِمنَّ َفَمْن  العلوم.  وجمهوداتهم يف خمتلف 
القا�شم  واأبو  الدم�شقي  النفي�ض  وابن  االأندل�شي  والزهراوي  والبريوين 
وال�شريف  الرازي  بكر  واأبو  ال�شجار  االإ�شبيلي  اخلري  واأبو  االأنطاكي 
وقد  الب�شري؛  الهيثم  وابن  العراقي  واخلوارزمي  املراك�شي  االإدري�شي 
عنهم  واأجنزت  املو�شوعات  ب�شببهم  واألفت  امل�شنفات،  فيهم  �شنفت 
درا�شات واأبحاث يف ال�شرق والغرب. وملعرفة دور اللغة العربية يف تاريخ 
يف  ودورها  العربية  »اللغة  بعنوان  قيم  كتاب  اإىل  الرجوع  ميكن  العلوم 
 The Arabic مني�شوتا)12(:  جامعة  يف  1969م  �شنة  املن�شور  التاريخ« 

.Language، Its Role in History

2 - اأثر ال�ستعمار على تراجع اللغة العربية واندحار البحث العلمي املنتج بالعربية:
لكن بدخول اال�شتعمار البالد العربية واالإ�شالمية تغريت ال�شورة 
تقوي�ض  َد  َق�شَ واإمنا  لالأمة  اجلغرايف  املفهوم  بتقوي�ض  َيْكَتِف  مل  حيث 
اأهمِّ مقوٍم من مقوماتها وهو اللغة انطالقا من فر�ض لغاته على الدول 

التي ا�شتعمرها.
اأهم جماالت التدخل العميق للم�شتعمر حل�شر امتداد اللغة  ومن 
العربية واالنتفاع بها، اأن عمل على اإق�شائها من اأنظمة التعليم يف البالد 
امل�شتعمرة. ولننظر ال�شورة بكاملها يف كل من بالد الغرب االإ�شالمي 
ْت لغاُت امل�شتعمر يف التعليم  وبالد ال�شرق العربي واالإ�شالمي؛ فقد ُفِر�شَ
فر�شا �َشَمَل ُجلَّ التخ�ش�شات، وبخا�شة ما يتعلق بعلوم الطبيعة والطب 
والهند�شة والريا�شيات والفيزياء والكيمياء والزراعة و�شناعة االأدوية. 
اإىل  البدايات  منذ  اال�شتعمارية  ال�شيا�شات  �شارعت  ذلك  اأجل  ومن 
ُتوؤِْثُر لغاِته  َرنة النظام التعليمي باإن�شاء اأنواع من املدار�ض  �شيا�شة َع�شْ

على ح�شاب اللغة الر�شمية واالأ�شلية الأبناء ال�شعوب.  
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وكيفية  اال�شتعمار  اأن�شاأها  التي  واملوؤ�ش�شات  املدار�ض  طبيعة  ومن 
عملها نلحظ التفريق الطبقي يف النظام التعليمي عامة، وهو التفريق 
الذي عمق الهوة بني مكونات العن�شر الب�شري للمجتمعات العربية؛ اإذ 
اأ�شبح يف عدد من الدول لكل طبقة اأو فئة مدار�شها وبراجمها ونظامها 

التعليمي!؟)13(.
�شحيح اأنَّ الو�شع تغري بعد اال�شتقالل بدرجات متفاوتة من دولة اإىل 
اأخرى لكن تدري�ض العلوم والبحث العلمي بقي مرتبطا بلغات امل�شتعمر 
الرتبية  مثل  العربية  باللغة  �ض  تدرَّ املواد  بع�ض  ُتِركْت  هذا.  يومنا  اإىل 
بن�شو�ض  يت�شل  وما  العربية،  اللغة  وقواعد  واالأخالقية،  االإ�شالمية، 
ينظرون  مرجعيا،  اإطارا  العرب  املتعلمني  لدى  �شيخلق  ما  وهو  االأدب. 
من خالله اإىل كل لغة على حدة: لغة علوم وبحث وم�شتقبل، ولغة اأدب 
وتربية واأخالق. لغة ت�شمح باكت�شاب املعرفة االإن�شانية العلمية، وت�شمح 
مع  اإال  بالتعامل  ت�شمح  ال  اأخرى  ولغة  اخلارجي،  العامل  على  باالنفتاح 
االأدب وال�شعر واحلكايات واالأ�شاطري. وهي النظرة ذاتها التي ال يزال 
عليها.  ُربُّوا  الأنهم  م�شوؤولني  وغري  م�شوؤولني  النا�ض  كثري من  بها  ينظر 
ومل يتغري و�شع اللغة العربية كثريا يف اأنظمة التحديث املعا�شرة رغم 
مرور ما يناهز ال�شبعني �شنة عن رحيل اال�شتعمار؛ الأن العجمة �شبقت 
اإىل األ�شنة العرب »واإذا �شبقت العجمة اإىل الل�شان ق�شرت ب�شاحبها يف 

حت�شيل العلوم عن الل�شان العربي« )املقدمة �ض 485(.
3 - اللغة العربية يف التعليم العايل والبحث العلمي اجلامعي:
ميكن اأن ننظر اإىل اللغة العربية يف التعليم العايل والبحث العلمي 

اجلامعي يف الوطن العربي من م�شتويات عدة:
- امل�ستوى الأول: م�ستوى الد�ساتري:

 على م�شتوى الد�شاتري املنظمة للبلدان العربية تعترب اللغة العربية 
هي اللغة الر�شمية. ولكن د�شتورية اللغة العربية غري حمرتمة يف �شائر 
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هذه البلدان. وهنا املفارقة العجيبة بني د�شاتري البالد وقوانني العباد اإذ 
لة  ُيْلجاأُ اإىل عملية الغ�شاوة فيحتج لدى املحتجني بف�شول الد�شتور املُ�شجِّ
لر�شمية اللغة العربية حماباة ومتلقا اأو خوفا وت�شدقا، ويفتح الباب على 
م�شراعيه ملمار�شة اللغات االأجنبية وجوبًا و�شرورًة اأو ان�شالخًا وم�شخًا.
واجلدير بالذكر اأن م�شاألة الر�شمية من جملة ما تعنيه اأن متار�ض 
واالإعالم  التعليم  يف  بها  التعامل  يتم  واأن  املجاالت،  كل  يف  العربية 
واالإدارات والبحث العلمي، واأن حترتم البنود املرتبطة بد�شتورية اللغة 

العربية كما حترتم باقي مواد الد�شتور املنظم للبالد.
- امل�ستوى الثاين: م�ستوى الإعالم: 

وهنا اأي�شا جند التن�شي�ض على اأن اللغة العربية هي لغة ال�شحافة 
املهمة  القاعدة  هذه  �شت  ُقوِّ لكن  واملكتوب،  واملرئي  امل�شموع  واالإعالم 
يف  والدوارج  العاميات  ا�شتعمال  اإىل  تدعو  وتيارات  توجهات  بظهور 
واالأفالم  ال�شحف  بع�ض  فظهرت  واملكتوب،  املرئي  االإعالمي  االإنتاج 
والربامج تعتمد الدوارج والعاميات بدياًل عن الف�شحى. واالإ�شكال الذي 
ميكن اأن نناق�شه هنا - من جملة اإ�شكاالت عدة - هو م�شاألة القدرة على 
لكن  االأمية؛  تف�شي  الربامج بحجة  يقدم هذه  يعتذر من  القراءة حيث 
الذي ال يقراأ الف�شحى ال يقراأ الدارجة، وبناء عليه ما احلاجة اإىل لغة 
فك  على  بالقدرة  فقط  يتعلق  االأمر  كان  اإذا  عامية  اأو  دارجة  �شحفية 

رموز الكتابة؟
احلقيقة اأن هذه التربيرات تعترب م�شو�شات تغطي وتغيب م�شو�شات 
املعريف  واملحتوى  الفكري  امل�شمون  مب�شتوى  تتعلق  خطورة  اأكرث  اأخرى 
الذي يقدمه هذا النمط من ال�شحف والربامج املرئية وامل�شموعة التي 
يحق لنا نعتها بكونها »و�شائل تلوث لغوي« الذي يعترب من اأ�شباب انعدام 
»االأمن اللغوي«. وما من �شك اأن انعدام االأمن اللغوي له انعكا�شات موؤملة 
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على االأمن االجتماعي اإن عاجال اأو اآجال، ولالإعالم م�شوؤولية كربى يف 
انت�شار التلوث اللغوي ويف الت�شوي�ض على االأمن اللغوي يف بلدان الوطن 

العربي عامة.
- امل�ستوى الثالث: م�ستوى التعليم والرتبية والتكوين:

فعلى الرغم من كون االأنظمة التعليمية العربية حتفظ للغة العربية 
نلحظ  فاإننا  فروعه  بكافة  والتكوين  والرتبية  التعليم  حقل  يف  مكانتها 
تدنيا مريبا على م�شتوى ا�شتعمال اللغة العربية يف املوؤ�ش�شات التعليمية 
االإق�شاء  اأو  االإهمال  اأمر  يقت�شر  وال  والتكوين عموما.  الرتبية  وبيئات 
على العمل االإداري والتعامل اليومي داخل هذه املن�شاآت بل االأخطر من 
ذلك اأنه ت�شرب اإىل داخل �شفوف الدرا�شة واأ�شبحت فئة من املدر�شني 
غري قليلة ت�شتعمل الدوارج والعاميات يف تلقني العلوم واملعارف ن�شيانا 
للملكة، و»امللكات اإمنا حت�شل بتتابع الفعل وتكراره واإذا ُتنو�ِشي الفعُل 
ُتُنو�ِشيت امللكة النا�شئة عنه«)املقدمة �ض 476(. و�شيء حمزن وم�شحك 
يف اآن اأنَّ علوم العربية ذاَتها تلقُن عند هذه الفئة بالدوارج والعاميات!!  
وباملوازاة مع هذا ترتفع دعوات املطالبة باالإ�شالح! واإ�شالح االإ�شالح! 

وكيف ميكن للمف�شد اإ�شالح ما يجهل؟!
اليوم  ن�شاهدها  بداأنا  �شة  وُمَتَلبِّ ُمْلَتِب�شة  مغر�شة  ظاهرة  واأخطر 
ويتكلمون  اأمتنا  اإىل  ينت�شبون  ممن  جلدتنا  اأبناء  من  البع�ض  خروج 
واإ�شهار خنجره يف ظهر االأمة وحماولة قطع حبل  باأل�شنتنا عن �شمته 
املطالبة  علمائها من خالل  على  والتَّعامُل  اأطرافها  بني  الرابط  الوريد 
االأمة  على  اأكرب  خطر  واأي  االأوىل.  اأطواره  يف  التعليم  وتعمية  بتدريج 
تعليم لهجاتها ودوارجها  اإىل  العربي  الوطن  بلدان  اإذا جلاأت  من هذا 
الوريد؟  األي�ض هذا قطع حلبل  العربية جانبًا؟  اللغة  وعامياتها وتركت 
األي�ض هذا اغتيال وجرمية يف حق اللغة وحق االأمة وحق احل�شارة؟ اأال 
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اجلرمية،  حدوث  مبنع  واجلهر  ال�شوت  رفع  العلماء  من  االأمر  يتطلب 
و»لن يرتفع �شوت الباطل اإال اإذا �شكت اأهل احلق«.

وتتحدث الدكتورة حميا زيتون عن اإ�شكالية اللغة االأجنبية كو�شيط 
اأنظمة  جتزئة  خاللها  من  يتم  »اآلية  باعتبارها  وتداعياتها  للتدري�ض 
التعليم العربية وخلق التباينات داخلها...لتتخذ �شكل متييز ل�شالح فئة 
من اخلريجني تعلموا بغري لغتهم، و�شد فئة اأخرى تعلمت بلغتها االأم!«. 
ويف اإطار التنبيه على تداعيات االعتماد على الو�شيط اللغوي االأجنبي 
ثقافته  يحرتم  ال  جيل  تكوين  زيتون  الدكتورة  حتذر  التعليم  جمال  يف 
ويتنكر لهويته معللة ذلك بكوننا »واإذا علمنا اأن اللغة االأم يف اأي جمتمع 
لي�شت جمرد اأداة للتوا�شل، ولكنها ترمز اإي�شا اإىل احرتام النا�ض الذين 
يتحدثون بهذه اللغة، واحرتام ثقافتهم وحقهم يف االندماج الكامل يف 
االأ�شا�شية يف  التدري�ض  لغة  العربية  اللغة  الف�شل يف جعل  فاإن  املجتمع، 
العربية  والبلدان  اخلليج  بلدان  يف  العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  املدار�ض 
بعامة، قد ينطوي على اأن يفقد ال�شباب العربي هويته واحرتامه للغته 

وثقافته«)14(.
- امل�ستوى الثالث: م�ستوى البحث العلمي والإبداع والبتكار:

ال ت�شتعمل اللغة العربية يف جمال البحث العلمي اإال يف اإجناز االأبحاث 
اخلا�شة بالعلوم ال�شرعية وبع�ض حقول العلوم االإن�شانية واالجتماعية، 
وهي مغيبة عن جماالت البحث العلمي والتقني بكل فروعه. فال ح�شور 
لها اإال يف بع�ض �شعب واأق�شام كليات االآداب والعلوم االإن�شانية والقانونية 
واالجتماعية، فهي حا�شرة واإن بدرجات متفاوتة يف �شعب اللغة العربية 
والقانون  واالجتماع  الدين  واأ�شول  وال�شريعة  االإ�شالمية  والدرا�شات 
العام ومعاهد الق�شاء، وت�شتخدم بن�شب متفاوتة اأي�شًا يف بع�ض اأق�شام 

االإعالم واالت�شال ومعاهد الرتجمة وتكوين االإداريني.
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والبحرية  اجلوية  العليا  واملدار�ض  واملعاهد  الكليات  باقي  اأما 
والزراعية والهند�شية والغابوية والطبية وال�شيدلية والطاقية واملعدنية 
البيطرية  وحتى  واالقت�شادية  وال�شياحية  وال�شناعية  واملقاوالتية 
وممار�شِة  للتكوين  لغة  االأجنبية  اللغات  تعتمد  كلها  فهي  والريا�شية 
يف  تذكر  تكاد  ال  والعربية  والتقني.  االإبداعي  واالإنتاج  العلمي  البحث 
ما  �شمن  تدخل  ثانوية  تكميلية  لغة  باعتبارها  اإال  املوؤ�ش�شات  هذه  جل 
ي�شمى بالثقافة العامة اأو الثقافة املجتمعية، وال ح�شور لها البتة �شمن 
اأو�شاف دفاتر التحمالت مل�شالك التكوين وم�شاريع البحث العلمي التي 
يتم اعتمادها من لدن الهيئات املخت�شة على �شعيد اجلامعات اأو على 

�شعيد الوزارات ذات ال�شلة. 
واإذا كانت املعرفة باالأ�شباب جملية للنتائج وحمفزة لتجاوز العقبات 
ومي�شرة ل�شياغة ال�شيا�شات اللغوية وتطوير نظم البحث العلمي وتطبيق 
خمرجاته وتوطني نتائجه ومتكني الباحثني من هذه النظم والتطبيقات 
والنتائج فاإنني اأود ح�شر اأ�شباب تغييب اللغة العربية يف التعليم العايل 

والبحث العلمي اجلامعي يف املحور االآتي:
4 - اأ�سباب تغييب اللغة العربية عن ممار�سة البحث العلمي اجلامعي يف الوطن العربي:
البحث  العربية يف  اللغة  غياب  اأ�شباب  اأهم  تلخي�ض  هنا  ن�شتطيع 

العلمي بالوطن العربي على النحو االآتي:
ال�سبب الأول:  �سعف القناعة والثقة يف الباحثني وموؤ�س�سات البحث 

العلمي اجلامعي:
مع �شعف التخطيط واال�شرتاتيجيات وقلة التنظيم وهزالة متويل 
م�شروعات البحث العلمي نلحظ تطورًا مقبواًل يف عدد البحوث املنجزة 
متفاوتة  بدرجات  العربي  الوطن  �شعيد  على  العلمية  املجاالت  كل  يف 
من بلد الآخر، وزيادًة الباأ�ض بها يف عدد طالب الدرا�شات العليا. وهي 
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معطيات ناجتة عما بداأت به بع�ض احلكومات من توفري لدعم مقبول 
وحتفيزًا  للباحثني  ت�شجيعا  اجلامعي  العلمي  البحث  موؤ�ش�شات  لبع�ض 

لهم معنويًا وماديًا.
توجه  تبني  وهناك،  هنا  وا�شحًة،  موؤ�شراٍت  اأنَّ  نعرتف  اأن  ويجب 
ال�شيا�شات التعليمية يف الوطن العربي لتطوير البحث العلمي اجلامعي 
اإيجاد بيئة منا�شبة للبحث واالإنتاج من خالل �شعي كثري من  وحماولة 
دور  وتعزيز  العلمي  البحث  لتمويل  فر�ض  توفري  اإىل  العربية  الدول 

اجلامعات يف التنمية املجتمعية.
التخطيط  ال�شرتاتيجيات  ملحة  الزالت  احلاجة  فاإن  املقابل  ويف 
البحث  وحما�شن  وخمتربات  هياكل  تنظيم  بذلك  واأق�شد  والتنظيم؛ 
العلمي اجلامعي يف الوطن العربي. فغياب التخطيط مل�شروعات البحث 
انعكا�شات  له  ومن�شاآته  ومعاهده  ملراكزه  التنظيم  وانعدام  العلمي 
�شلبية على االإنتاجية واجلودة. وتواجهنا هنا مع�شلة ال تكاد ترتفع اأال 
وحما�شن  املختربات  يف  العربية  اللغة  با�شتخدام  االهتمام  مدى  وهي 
العربية؟  اجلامعات  يف  والدار�شني  الباحثني  واإنتاجات  العلمي  البحث 
القناعة  واملتمثل يف �شعف  الذي قدمنا  بال�شبب  وهي مع�شلة مرتبطة 
بكفاءة اللغة العربية يف التعبري من جهة، ويف �شعف الثقة يف موؤ�ش�شات 
ال�شيء على  االأثر  له  العربي مما كان  الوطن  العلمي بجامعات  البحث 
فاإن  اجلميع  يعرف  وكما  اجلامعات.  هذه  يف  للباحثني  العلمي  املنتوج 
هذا ال�شبب واٍه تابع لل�شبب الذي فر�شه التاريخ اال�شتعماري. ولتجاوزه 
تتوزع امل�شوؤوليات بني الباحثني واأ�شحاب القرار واملوؤ�ش�شات االقت�شادية 

بحيث يعمل كل طرف على جتاوز هذا العائق من خالل:
يف  ينتج  الذي  العلمي  البحث  بقيمة  القرار  اأ�شحاب  اعرتاف   -  1
اخل�شو�ض  وجه  على  واالعرتاف  عموما،  العربية  اجلامعات 
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تقوية  يف  بالغ  اأثر  من  له  ملا  العربية  باللغة  املنتج  العلمي  بالبحث 
ا�شتخدامها يف  دائرة  وتو�شيع  اأوال  اأهلها  العربية عند  اللغة  مكانة 

املحافل الدولية ذات ال�شلة بالبحث العلمي ثانيا.  
2 - اإقناع موؤ�ش�شات البحث العلمي اجلامعي للقيام باأبحاث علمية باللغة 
العربية لربط ر�شالة اجلامعات يف الوطن العربي البحثية والعلمية 
يف  واملوؤثر  العميق  واإ�شهامها  واالجتماعية  االقت�شادية  باملتطلبات 

التنمية الب�شرية وبناء احل�شارة.
العلمية  االأو�شاط  يف  العربية  باللغة  العلمي  البحث  ثقافة  ن�شر   -  3
وتداول  العلمي،  البحث  حلركة  تن�شيط  من  ذلك  يف  ملا  اجلامعية 
باللغة  خمرجاته  ون�شر  ال�شباب،  الباحثني  بني  االأبحاث  نتائج 
العربية بني االأو�شاط االجتماعية املثقفة وامل�شتغلة مبجاالت البحث 

العلمي املتنوعة.
4 - ا�شتعادة ثقة املوؤ�ش�شات االقت�شادية املنتجة يف الباحث اجلامعي، 
ويف قيمة نتائج االأبحاث التي ينجزها باللغة العربية، ومن ثم ثقتها 
يف اللغة العربية وكفاءتها يف البحث والتطوير واالبتكار، ودورها يف 

حت�شني امل�شتوى االقت�شادي للمجتمع العربي والرفع من جودته.
املراجع  وقلة  العربي  العلمي  امل�سطلح  وفرة  عدم  الثاين:  ال�سبب 

العلمية املكتوبة بالعربية:
يقوم  بالرباط  التعريب  لتن�شيق  مكتب  وجود  من  الرغم  على 
بتوحيد امل�شطلحات العلمية املعربة على م�شتوى الوطن العربي فاإنه ملَّا 
يتو�شل اإىل تر�شيخ امل�شطلحات العلمية العربية وممار�شتها وتوظيفها 
البحثية  االأعمال  نتائج  يف  اعتمادها  وَفْر�ِض  والدرا�شات  االأبحاث  يف 

املتطورة. 
مفاهيم  عربية،  لغوية  باأدوات  واالإبداع  واالإنتاج  العلمي  والبحث 
وم�شطلحات، له اأثر بالغ يف تقوية مكانة اللغة عند اأهلها وعند غريهم، 
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وبذلك ت�شبح منزلتها �شورة ملنزلتهم. وغياب امل�شطلح العلمي العربي 
يحول دون الباحثني ال�شباب واملختربات البحثية الإنتاج اأعمالهم باللغة 
العربية ناهيك عن ندرة املراجع العلمية املكتوبة باللغة العربية، وعليه 
فلن تكون طريق الداللة على املعاين وال وعاء للفكر لدى الفئة القليلة 
املن�شغلة بالبحث العلمي؛ الأنها لي�شت ملكة مقررة يف األ�شنتهم. كما اأن 
جل االأعمال العلمية التي ينتجها باحثون عرب بلغات اأخرى مو�شوعة يف 
رفوف مكتبات اأجنبية اأو وطنية مل ت�شتطع اأن جتد �شبيلها اإىل الباحثني 
ال�شباب يف اجلامعات العربية؛ نظرا لغياب ا�شرتاتيجية عربية لتوطني 
بني  اجل�شور  ومد  التن�شيق  ولغياب  العربي من جهة،  العلمي  امل�شطلح 
اأن اال�شتغال على توفري امل�شطلحات  واأعتقد  العربي.  الوطن  جامعات 
واملراجع العلمية العربية من االأولويات التي يجب اأن يتنبه اإليها املهتمون 
واأن  خ�شو�شا  العربي  الوطن  يف  اجلامعيون  الباحثون  مقدمتهم  ويف 
م�شاألة التن�شيق قد اأ�شبحت متي�شرة بفعل ت�شهيل التكنولوجيا احلديثة 

للربط واالت�شال ومد ج�شور التوا�شل.
ال�سبب الثالث: انعدام بيئة البحث العلمي يوؤدي اإىل اغرتاب العلماء 

والباحثني العرب:
اجلامعي  العلمي  البحث  بيئة  بجعل  كفيالن  ال�شابقان  ال�شببان 
فف�شل  الهمم  اأ�شحاب  ت�شايق  ولرمبا  حمفزة  غري  العربي  الوطن  يف 
والبحث  العلم  ت�شع  علمية«  »بيئات  عن  بحثًا  االغرتاب  منهم  كثري 
التفكري  �شيادة  ي�شمن  مما  االأولويات  �شلم  ويف  القيم  �شمن  العلمي 
العلمي ويغري باالإنتاج واالإبداع. وما من اأحد ي�شتطيع نكران اخل�شارة 
الكبرية للوطن العربي جراء اغرتاب العلماء والباحثني اإال اأولئك الذين 
ي�شتفيدون من العي�ض بهناء بني العامة ال�شعفاء - مع تقديري للعامة 
ال�شعفاء - امل�شتَغلَّني من قبل فئة ال ترغب يف نور العلماء، وتخاف من 

طلوع �شم�ض املعرفة.
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للعلم  توطينا  جمتمعية  �شيا�شة  تطوير  �شرورة  اإىل  ندعو  وهنا 
وتطويرا  القومي  لالأمن  وحتقيقا  لالإبداع  وت�شجيعا  التقنية  واملعرفة 
لبيئات علمية جمتمعية متنوعة وهو ما ال ميكن اأن يتم اإال بتنظيم االإطار 
املوؤ�ش�شي للباحثني )مثل اأكادمييات العلوم على م�شتوى الوطن العربي( 
النه�شوي  امل�شروع  �شياغة  يف  االإ�شهام  من  الوطنيني  الباحثني  لتمكني 
لالأمة واإعطاء الفر�شة »للمجتمع العلمي« من ت�شويب ال�شيا�شات العامة 
للبحث العلمي من اأجل ا�شتنبات جمتمع علمي وبناء ح�شارة قائمة على 

العلم واملعرفية. 
4 - ما العمل اإذن؟

العربي  الوطن  يف  العلمي  البحث  �شمور  اأ�شباب  اأهم  ذكر  بعد 
واندحار اللغة العربية يف االإنتاج العلمي اجلامعي ثمة عدة اأ�شئلة تطرح 

اإزاء هذا الو�شع وهي:
عنها  والدفاع  العربية  اللغة  حماية  عن  نتحدث  اأن  لنا  يحق  هل   -  1
ال�شتعمالها يف احلياة واالإدارات واملعامالت وهي مغيبة ب�شكل �شبه 
اأداة توا�شلية  تام يف التعليم اجلامعي يف الوطن العربي، ومل تعد 
العام،  االأداء االجتماعي  اأجل  وا�شتغني عنها بغريها من  وا�شفة، 
واأ�شبحت اللغات االأجنبية، عو�شًا عن اللغة العربية، منظمًة عرفيًة 

بها ُيْرمز اإىل ن�شاط اأبناء جمتمعاتنا؟ 
2 - هل يحق لنا وللم�شوؤولني والأولياء االأمور اأن ن�شتهجن التدين اللغوي 
اأقوامنا الذي به  اأن مل تعد اللغة العربية ل�شان  لدى املتعلمني بعد 

يتعارفون ويتوا�شلون؟ 
لدى اخلريجني،  اللغوي  العي  �شيادة  اأن منتع�ض من  لنا  يحق  3 - هل 
ون�شتنكر تراجع امل�شتوى اللغوي يف االأبحاث والدرا�شات التي تقدم 
العبارَة املف�شلَة عن  العربية  اأن مل تعد  العليا بعد  ال�شهادات  لنيل 
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مقا�شدهم، وبعد اأن �شارت تلك العبارُة اأفعاَل األ�شنٍة غري األ�شنتهم، 
وبعد اأن تغري الق�شد يف اإقامة كالمهم، ومل ترت�شخ ملكًة مقررًة يف 

بت مفاهيمهم.  مت ا�شطالحاتهم وتغرَّ ل�شانهم، بل وقد تعجَّ
خمططات  و�شد  الهدم  معاول  �شد  عنها  ندافع  اأن  لنا  يحق  هل   -  4
حقل  عن  تغييبها  اإىل  ال�شاعية  واخلفية،  منها  املعلنة  االجتثاث، 
البحث العلمي واملعريف بعد اأن تراجعت قوة اللغة يف مثقفي اأمتنا، 
بغلبة  الوافدة  اللغات  اأن غلبة  اإىل عقول مفكرينا  ت�شرب  اأن  وبعد 

اأهلها، ومنزلة لغتنا �شورة ملنزلة دولنا بني االأمم؟
وخمططات  عنها  الدفاع  وقوى  العربية  للغة  احلماية  دعوات  اإن 
العناية بها وتوطينها بني اأهلها اأوال ثم تقدميها للغري ثانيا يجب اأن ت�شع 

�شمن براجمها ركائز التوطني واأ�ش�ض التمكني االآتية:
الأ�سا�س الأول: الأخذ يف العتبار اأن اللغة اأداة توا�سلية وا�سفة وملكة 

مقررة يف الل�سان:
ومعناه اأن ت�شبح اللغة العربية ل�شان اأقوامها يف احلياة العامة ويف 
واإدارات ومعامالت تنظريًا وتعليمًا  اأن�شطتهم املجتمعية موؤ�ش�شات  جل 
واإعالمًا وبحثًا واإبداعًا وا�شتخدامًا وتوثيقًا. ولن تكون كذلك اإال بجهد 
جماعي منظم يف�شي اإىل تركيزها لدى االأجيال انطالقا من البيوت اإىل 
موؤ�ش�شات الرتبية والتعليم والتكوين للتمكن منها وتوظيفها يف جماالت 
اأن  واالإبداعية. ذلك  الثقافية  االإعالمي وممار�شتها يف احلياة  االإنتاج 
حركة التفكري لدى االإن�شان ترتبط اأ�شد االرتباط باللغة الوظيفية تفاعال 
وتوظيفا حيث ترمز مفرداتها وم�شطلحاتها اإىل فكر حمدد وامل�شطلح 
�شورة  عن  عبارة  اأنها  اأي  الذهن  يف  املنعك�شة  الفكرة  يت�شمن  العلمي 
ذهنية تتحول اإىل فعل اإجنازي عرب الو�شيط امل�شطلحي. تتفاعل هذه 
التمثالت وال�شور الذهنية يف داخل الباحث فتولد لديه اأفكارًا تتحول 
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اإىل اأفعال تنعك�ض يف حمتلف جتاربه يف احلياة. وهكذا فاللغة ال تقوم 
بالو�شف فح�شب بل ت�شبح قدرة تفكريية وملكة تعبريية وفعاًل اإجنازيًا 
واإنتاجيًا. ومن طبيعة االأدوات وامللكات والقدرات اأن تطور وتنمى بفعل 
االإعمال وتفادي االإهمال يقول ابن خلدون »اللغات اإمنا هي ترجمان عما 
يف ال�شمائر من املعاين، يوؤديها بع�ض اإىل بع�ض بامل�شافهة وباملناظرة 
بالعلوم لتح�شيل ملكاتها بطول املران على  البحث  والتعليم وممار�شة 

ذلك« )املقدمة �ض 485(.
الأ�سا�س الثاين: الإميان باأن قوة اللغة من قوة اأهلها ومنزلتها �سورة 

ملنزلتهم: 
مكنز  واأنها  له،  ووعاء  للفكر  اأداة  اللغة  اأن  االعتبار  اأخذنا يف  اإذا 
مدى  ندرك  اأن  فعلينا  عليها،  بها  ي�شطلح  للمعاين  املو�شوعة  االألفاظ 
خطورة ات�شاع الفجوة التي تف�شل حاليا بني لغتـنا العربية وممار�شتها 
يف جماالت البحث العلمي وقطاعات االإنتاج احل�شاري. ولهذه الفجوة 
ال�شعور  باالنتماء وقلة  االإح�شا�ض  ياأتي يف مقدمتها تدين  اأ�شباب  جملة 
بالهوية ثم تنامي �شعف الثقة بكفاية اللغة العربية الف�شحى يف التعبري 
املغر�شة  التوجهات  عن  هنا  اأحتدث  ال  واأنا  واالإبداع.  والبحث  العلمي 
اأحتدث  ما  بقدر  والت�شليل،  اال�شت�شراق  وفلول  الهدم  اأهتم مبعاول  وال 
عن اأهل اللغة ذاتهم من باحثني ومثقفني وعلماء وموؤ�ش�شات جمتمعية 

مواطنة وفاعلة وجمعيات مدافعة وحامية. 
واحلديث عن قوة اللغة من قوة اأهلها ومنزلتها �شورة ملنزلة اأهلها 
يقودنا اإىل الدعوة باإحلاح للتفكري بجدية يف م�شروع نه�شوي لغوي عربي 
مدرو�ض ومنظم يحفظ ر�شالة اجلامعة يف ا�شتغالها بالعلم والبحث اإىل 
جانب واجبها التعليمي؛ واأن ت�شبح اجلامعات يف الوطن العربي ف�شاء 
اعتمادًا  املعرفة  و�شناعة  العربية  باللغة  العلمي  البحث  الإنتاج  حقيقيا 
عليها. ومن اأولويات هذا امل�شروع النه�شوي اللغوي املواءمة بني البحث 
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تقوية  �شاأنه  من  مما  العملي  التطبيقي  والبحث  االأ�شا�شي  النظري 
اأن يقنع علماءنا  العلم والتنمية؛ وهو امل�شروع الذي ميكن  العالقة بني 
اأبحاث علمية يف  اإىل اإجناز  بعدم االغرتاب وير�شد متعلمينا وباحثينا 
يف  للم�شاركة  وتالفيا  الغالب،  لغلبة  جتنبًا   - عربية  وبلغة  عربية  بيئة 
»اأن  والع�شرين  الثالث  الف�شل  يف  خلدون،  ابن  و�شح:  وقد  االغتيال- 
املغلوب مولع اأبداً باالقتداء بالغالب يف �شعاره وزيه ونحلته و�شائر اأحواله 
�شرورة  على  النقطة  هذه  بخ�شو�ض  زيتون،  حميا  وتوؤكد:  عوائده«.  و 
حيث  العربي«  التعاون  على  حمفز  كعامل  العربية  اللغة  دور  »ا�شتعادة 
تدعو اإىل »ت�شحيح االأو�شاع« من خالل و�شع »خطط للتعليم يف االأقطار 
العربية ت�شع كاأولوية متقدمة التمكن من اإجادة اللغة العربية،... واأن 
التعليم  وموؤ�ش�شات  املدار�ض  يف  للتدري�ض  الرئي�ض  الو�شيط  هي  تكون 

العايل«)15(.
الأ�سا�س الثالث:  تفادي وقوع اجلرمية احل�سارية املتمثلة يف اغتيال 

اللغة العربية:
امل�شاركة يف  تفادي حدوث هذه اجلرمية وعدم  اأنه ميكن  واأعتقد 
االغتيال من خالل املبادرة اإىل اإجناز م�شروع عربي لغوي علمي يوطن 
للغة العربية يف جمال البحث العلمي. وامل�شروع الذي نتحدث عنه هنا 
العربي  العامل  بني جامعات  للربط  ا�شرتاتيجية  و�شع خطة  اأوالً؛  يروم 
البحث  حتفيز  خالل  من  العلمية  الروابط  وتقوية  العرب،  والباحثني 
جهود  يجمع  م�شطلحي  لغوي  مكنز  واإن�شاء  العربية،  باللغة  العلمي 
العلماء يف العامل العربي، وتفعيل دور ومهام مكتب تن�شيق التعريب، اأو 
تطويره، لي�شبح موؤ�ش�شة علمية عربية م�شرتكة، تركز على اإنتاج البحث 
العلمي باللغة العربية، وتو�شع ا�شرتاتيجية علمية تروم احت�شان العلماء 

واالأكادمييني من اأجل اإنتاج العلم واملعرفة باللغة العربية. 
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وي�شاف اإىل هذا املجامع العلمية العربية. فهي اأي�شا مدعوة الإعادة 
النظر يف مهامها ووظائفها واأ�شل وجودها. فالغر�ض االأ�شا�ض هو التعاون 
وبذل اجلهد احلقيقي والفعال خلدمة اللغة العربية عن طريق البحث 
املجتمع  وتاأ�شي�ض  العاملة  االأمة  لبناء  �شبيل  اأح�شن  هذا  ويف  وبها.  فيها 

العلمي العربي.
عملية  يتوىل  اأن  يجب  من  هو  العلمي  املجتمع  اأو  العاملة  االأمة  اإن 
والب�شر  العقل  توطني  خالل  من  الروؤية  وتوحيد  واال�شتب�شار  التنوير 
والب�شرية يف اخلطاب العربي)16(. وهذا معناه اأن املجتمعات العربية 
اأجل  من  والبحث  العلم  جمال  يف  للغة  الهام  الدور  وعي  اإىل  مدعوة 
االإنتاج االقت�شادي املعريف كما اأن العلماء والباحثني مدعوون هم اأي�شا 
اإىل تو�شيح كيفية تفاعل العلم والبحث واأثرهما يف التـنمية االجتماعية 
اأهمية اللغة العربية لتطوير الوطن العربي  واالقت�شادية والتاأكيد على 

واحلفاظ على اأمنه اللغوي والثقايف.
الأ�سا�س الرابع: احلاجة اإىل اأئمة الأمة يف العلم واملعرفة:

واأمتنا اليوم حتتاج اإىل اأئمة يف العلم واملعرفة. وال يخفى ما الأئمة 
العلم واملعرفة من اأثر بارز يف قوة االأمة ونه�شتها وازدهارها. وامل�شروع 
العربي  الوطن  يف  اجلامعي  العلمي  والبحث  العربية  للغة  النه�شوي 
بالذات  اكتفاء  العاملة  االأمة  واإحياء  بالعلم  النهو�ض  اأجل  هو �شبيل من 
وا�شتغناء عن االآخرين. واإذا كانت االإمامة يف العلم تاأتي من تكوين اأئمة 
فيه فاإن موطن التكوين واالإنتاج يجب اأن يبداأ من البيت العربي، وذلك 
بتهيئة البيئة املنا�شبة للبحث العلمي على �شعيد اجلامعات العربية �شعيا 
الإنتاج اأئمة العلم واملعرفة. يجب دفع وحماربة موانع ح�شول االأمة على 
اأئمة العلم واملعرفة؛ الأن االإمامة يف العلم تن�شئة تظهر اآثارها يف الرفاه 

واالزدهار والقوة والغلبة. 
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ولعل من اأهم اأ�ش�ض اإيجاد اأئمة العلم يف الوطن العربي البدء بغر�ض 
الثقافة العلمية باللغة العربية يف املجتمع اإبعادا لالأمية العلمية وحت�شينا 
عن  جالل  �شوقي  يعلق  للمواطنني.  واالقت�شادية  االجتماعية  لالأو�شاع 
اأن ثقافة العلم  اأن ندرك  التن�شئة الثقافية للعلم حيث يقول »حري بنا 
ال تن�شاأ وال ت�شود لتمثل مناخا عاما اإال يف جمتمع منتج للعلم، هو وطن 
العلم، ومن ثم تكون ثقافة العلم عامل دعم وحفز نحو املزيد،.... املزيد 
لظواهر  الفهم  حيث  من  باحلياة  اال�شتمتاع  من  واملزيد  االإجناز  من 

احلياة والفهم لقواعد اإدارة احلياة«)17(.
االأبواب  وفتح  العربية  اللغة  اغتيال  تفادي حدوث اجلرمية يف  اإن 
اأمام البحث العلمي اجلامعي يف الوطن العربي يعيد لالأمة قوتها ويجعلها 
تعي�ض معنى وجودها. ومراكز وحما�شن البحث العلمي باجلامعات هي 
التوظيف اجليد واملنظم.  اإذا وظفت ر�شالتها  التنمية املجتمعية  رافعة 
يعلق االأ�شتاذان زرزار العيا�شي، وبوعطيط �شفيان، من جامعة: �شكيكدة 
،باجلزائر، على غياب البعد اال�شرتاتيجي للبحث العلمي اجلامعي يف 
الوطن العربي قائالً: »على الرغم من اقتناع اجلامعات باأهمية نتائج 
البحث العلمي املنجز يف مراكز البحث يف املختربات اجلامعية، ودور 
فاعلة  ا�شرتاتيجيا  هناك  لي�ض  فاإنه  التكنولوجية،  االبتكارات  يف  ذلك 
للبحث العلمي، اأو �شيا�شة بحثية لربط جهود اجلامعات يف جمال البحث 

العلمي باملتطلبات االقت�شادية واالجتماعية«)18(.
اجلرمية  حدوث  مينع  اأن  �شاأنه  من  العملية  االأ�ش�ض  بهذه  واالأخذ 
اأوالً، واأن يغري من واقع البحث العلمي اجلامعي يف الوطن العربي ثانيا 
واأن ي�شاعد يف ا�شتئ�شال التخلف من خالل تكوين نواة للتنمية املوؤ�ش�شة 
اإيجاد  اأجل  واملعرفة من  العلم  اأئمة  اإنتاجات  وعلى  العربية  اللغة  على 
قوة علمية معرفية تثبت جودة البحث يف خدمة املجتمع وتعيد الثقة يف 
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العالقة بني حما�شن البحث العلمي اجلامعي واملوؤ�ش�شات االقت�شادية 
لبناء  وامل�شتقبلية  الراهنة  والتوجهات  االأهداف  االعتبار  يف  اأخذا 

املجتمعات العربية وتطويرها. 
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• موؤ�ش�شة االأيام/ مكتبات االأيام
�شندوق بريد 3262

املنامة- مملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�شر والتوزيع واالإعالن
�شندوق بريد 1107

�شنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�ض: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�شركة املتحدة لتوزيع ال�شحف
�شندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�شركة التون�شية لل�شحافة )�شوترب�ض(
3 نهج املغرب

�ض.ب 719
تون�ض 1000 - اجلمهورية التون�شية

تلفون:  216-71-322499+

• �شركة الظالل للن�شر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�ش�شة العروبة التجارية املحرتمني
�شارع حارثة بن �شهل �ض. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�شركة ال�شريفية للتوزيع وال�شحف )�شو�شرب�ض(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �شان 

�شات�ض
�شندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�شاء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�شركة ال�شورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�شق – اجلمهورية العربية ال�شورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�شعودية
- كنوز املعرفة - جدة �شارع ال�شتني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�شرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�ض

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
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